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Sammanfattning    
Cirka 20 000 människor i Sverige drabbas av traumatiska hjärnskador varje år. 

Hjärnskadorna har en stor inverkan på individernas liv med både kognitiva och 

psykologiska följder. Detta ställer krav på sjuksköterskans kompetens inom området. 

Syfte med studien är att genom en litteraturöversikt skapa en ökad förståelse kring 

patienters erfarenheter efter en traumatisk hjärnskada. Data analyserades i enlighet med 

Friberg (2012, ss. 140-141) modell för tillvägagångssätt för en litteraturstudie. 11 

kvalitativa artiklar granskades och utifrån det skapades 3 huvudteman: En förändrad 

självbild, Det dagliga livet och Mötet med vården med och 7 subteman som beskriver 

patienters upplevelse i samband med traumatisk hjärnskada. Resultatet visar att 

individerna upplever omtalande problematik avseende självbild med förlorad 

självkänsla och självförtroende samt en dramatisk förändring i sitt sociala liv med 

tappad delaktighet och förlorade relationer. Individerna visar också på tydliga 

förbättringsområden gällande omvårdnad och rehabilitering utifrån ett vårdperspektiv. 

Slutsatsen är att med ganska små medel kan förbättra bemötandet, öka förståelsen och 

således bättra konvalescensen och skapa förutsättningar för en bättre livskvalitet.  

 

Nyckelord: Traumatisk hjärnskada, patienter, erfarenheter 
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INLEDNING 
Uppsatsen kommer belysa patienters upplevelser i samband med en traumatisk 

hjärnskada. Valet av ämne var självklart då vi själva brinner för att jobba med denna 

patientgrupp och då vi ser att med små medel kunna förbättra livsvillkoren för 

individerna. Då de omfattande skadorna individen ådrar sig sänker livskvalitet och ökar 

lidandet så som depression och ökad trötthet. I forskningsrapporter framkommer 

exempelvis att TBI har stora konsekvenser för individen i fråga. Dessa kan bland annat 

lida av både kognitiva, fysiska och sociala förändringar. Under vår studietid har vi mött 

dessa patienter och förstått hur viktigt det är att kunna se till deras upplevelse av den 

nya situationen, de känslor och tankar som erfars. Detta för att kunna erbjuda bästa 

möjliga bemötande och vård. Det finns en stor potential till förbättringsarbetet kring 

denna patientgrupp vilket ligger till grund för detta arbete. Genom insikt och förståelse 

kring hur individen upplever den nya och omtumlande situationen kommer patientens 

livsvärld fram och ett vårdande möte kan skapas som är centralt i sjuksköterskans 

arbete. Målsättningen är att skapa större insikt och förståelse för den enskilde patienten 

så att sjuksköterskan tillsammans med individen ska kunna hantera och skapa nya vägar 

som i förlängningen leder till ett bättre bemötande, vård och hälsa. 

 

BAKGRUND 
En inblick i traumatiska hjärnskador 
TBI (Traumatic brain injury) ger en omfattande problematik och det framkommer att 

omkring 10 miljoner människor i världen drabbas årligen av traumatisk hjärnskada 

(Hyder, Wunderlich, Puvanachandra, Gururaj & Kobusingye 2007). I Sverige är det 

omkring 20 000 personer årligen som drabbas av traumatisk hjärnskada varav 20 

procent blir allvarligt skadad (Socialstyrelsen 2016). Enligt Hjärnskadeförbundet (2016) 

orsakas olika skador, från lätta till svåra traumatiska hjärnskador av bland annat 

trafikolyckor, fallolyckor och misshandel på grund av yttre våld mot huvudet. Det kan 

vara fysiska skador som leder till oavsiktliga rörelser, skakningar och ryckningar i 

kroppen och/eller kognitiva- och psykiska nedsättningar som uppträder som bland annat 
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minnesproblematik, hjärntrötthet, personlighetsförändringar och nedsatt förmåga i tal 

och skrift. Konsekvenserna för personen varierar beroende på hur utbredd hjärnskadan 

är och vilka nedsättningar personen har.   

 

Traumatiska hjärnskador framhålls som ett världsproblem på grund av den stora 

dödligheten och där livet blir en plåga för många (WHO 2006). Detta innebär även stora 

ekonomiska kostnader för samhället till följd. Genom ökade interventioner såsom 

förebyggande insatser och en bättre sjukhusvård kan livsvillkoren och kostnader 

reduceras. Återhämtningen bland drabbade skiljer sig åt från individ till individ och 

återhämtningstiden kan då vara beroende av rätt vård, rehabilitering och noga 

uppföljning av patienterna. WHO (2004) menar att individer som skadats kan utveckla 

negativa känslor som depression, förtvivlan och en känsla av värdelöshet när de 

konfronteras med verkligheten och skadan. Vissa individer kan till och med ha tankar 

kring döden och suicid. Dahlberg och Segesten (2010, ss. 132-133) beskriver att utifrån 

ett existentiellt perspektiv, är det genom den levda kroppen som vi är förankrade i livet 

och människan är inte bara en kropp utan kroppen innefattar således tillvaro och 

existens. Vid insjuknande förändras livet och synen på sin tillvaro i relation till sig själv 

och omvärlden. Det påverkar alltså inte bara den fysiska kroppen utan även hela 

befintligheten influeras. 

 

Sjuksköterskans ansvarsområde 
Sjuksköterskan skall låta öppenhet och äkta engagemang styra mötet med patienten. 

Intresset hos vårdaren ska ligga i att vilja ta del av hur livet upplevs för individen såsom 

erfarenheten av hälsa och lidande (Dahlberg & Segesten 2010, ss. 154-155). ICN:s 

(International Council of Nurses) etiska kod för sjuksköterskor (2014) beskriver att 

sjuksköterskan bland annat ska visa kompetenta egenskaper såsom lyhördhet, 

medkänsla, respektfullhet, trovärdighet och integritet. Sjuksköterskan ansvarar även för 

att patienter får rätt, tillräcklig och passande information på ett kulturellt anpassat sätt. 

Valente och Fisher (2011) skriver att sjuksköterskan ska ge stöd vid sorg, uppmuntra 

goda framsteg, ge information och främja familjens styrka. Enligt Patientlagen 

(2014:821) ska patienten få information om sitt hälsotillstånd, metoder som finns för 

undersökning, vård och behandling, olika hjälpmedel och det förväntade vård- och 
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behandlingsförloppet. Sjuksköterskans roll i rehabiliteringen vid traumatisk hjärnskada 

är att vara en coach och lärare för patienten och familjen. Hjälpen kan bestå av 

planering av veckan, bestämma kortsiktiga mål och långsiktiga mål. Det gäller även att 

ge emotionellt stöd till patienten och familjen (Valente & Fisher, 2011).  

Teoretiska utgångspunkter/referensram 
Vid sjukdom eller ohälsa förändras uppfattningen av livet för individen. Många 

upplever en känsla av att plötsligt vara obekant med sig själv och den levda kroppen. 

Samtidigt kan en person som drabbats av sjukdom och ohälsa komma till insikt och med 

nya perspektiv på livet ändå se mening för att skapa ett mer hållbart och 

tillfredsställande liv. Detta genom en ökad reflektion kring de medvetna valen som kan 

hjälpa individen till upplevelse av hälsa och insikt i det nya (Dahlberg & Segesten 2010, 

s. 61).  

Förändrad livsvärld 

Livsvärlden är något som är högst individuell och innebär att vara det liv vi lever och 

erfar genom oupphörligt och distans. Det är genom livsvärlden vi kan förstå oss själva 

och omvärlden så som den erfar. Samtidigt som den delas och påverkas av andra 

individer i människors livssammanhang. Vårdpersonal måste kunna se patientens 

livsvärld för att kunna identifiera hur individen upplever sin existens. Skapandet av 

detta måste ligga till grund för att ett vårdande möte skall ske och skapande av 

hälsoprocessen (Dahlberg & Segesten 2010, ss. 126-128). I och med sjukdom och 

ohälsa förändrar personens liv och sättet att se på sig själv och omvärlden. Självkänslan 

reduceras som en förminskning av sig själv och utförandet av saker som tidigare varit 

lätta kan nu upplevas som en börda. Känslan av den nya situationen som upplevs är svår 

att dela med andra, där av vikten till ett närmande av patientens livsvärld från 

sjuksköterskans håll (Birkler 2012, ss. 33-35). 

Mening och sammanhang 

Dahlberg och Segesten (2010, ss. 77-79) beskriver värdet i upplevelsen av hälsa är att 

känna mening och sammanhang. Vid sjukdom äventyras hälsan och därmed upplevelsen 

av meningen och sammanhang. Återskapandet av dessa är personligt, vilket innebär att 
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varje person måste utifrån förståelse av sin existens finna en central trygghet inombords 

för återskapandet. Djupa gemenskaper är en viktig del i denna process där mötet med 

andra skapar reflektion och utifrån det skapas mening.  

 

Sammanhanget står för hur vi upplever vår existens att vi både kan vara starka ensamma 

och i en samhörighet, det gäller bara att finna sin egen styrka och vara stark i sig själv. 

Wiklund (2003, ss. 249-251) tar upp Antonovskys hälsomodell KASAM där de inre 

resurserna för varje enskild människa styr hur vi kan hantera olika situationer som stötts 

på under livets gång och påverkar då upplevelsen av känsla av mening och 

sammanhang. Tre centrala begrepp beskriver KASAM. Begriplighet där personen 

fångar upp betydelsen av det som visar sig genom att skapa förståelse för fenomenet 

och omvandla det till egen hanterbar kunskap. Hanterbarhet står för de egna 

innehavande resurser som ligger till grund för hur vi kommer klara av situationen. 

Meningsfullhet handlar om drivkraft till att bli en del av sitt liv och känna att individen 

kan påverka sin egen situation. 

PROBLEMFORMULERING 
Traumatisk Hjärnskada drabbar årligen miljoner människor världen över och bara i 

Sverige drabbas cirka 20 000 varje år. TBI påverkar individens hela livsvärld och 

förändrar helt förutsättningarna att leva ett normalt liv, även för måttligt skadade. Ofta 

är symtomen svårtolkade både för yrkesverksamma inom vården och för vänner och 

anhöriga vilket orsakar ytterligare lidande för individer som upplever att de inte får rätt 

förståelse, bemötande och omvårdnad. TBI påverkar både kognitiva, fysiska och 

psykosociala funktioner och har ofta osynliga konsekvenser såsom trötthet och 

depression vilket kan vara svårt för sjuksköterskan att se och bemöta. Med detta ökar 

kraven på sjuksköterskans kompetens på grund av de omfattande nedsättningarna. 

 

Trots de omfattande och allvarliga konsekvenserna som TBI medför och trots det stora 

antalet drabbade finns ytterst lite forskning på området till vår kännedom. Kanske kan 

man genom att skapa en större förståelse för patientgruppen och deras upplevelser 
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minska vårdlidandet, förbättra bemötandet, vården och skapa förutsättningar för en ökad 

livskvalitet.  

SYFTE 
Syftet är att skapa en ökad förståelse kring patienters erfarenheter efter en Traumatisk 

hjärnskada.  

 
Frågeställningar 
 

- Vilka erfarenheter har patienter med traumatisk hjärnskada? 

- Hur upplever patienter sin nya situation? 

- Vilka behov har patienter i sin nya situation? 

- Hur upplever patienten bemötandet i vården? 

- Hur påverkar traumatisk hjärnskada sociala relationer? 

- Hur påverkar traumatisk hjärnskada närstående? 

- Vilken betydelse har närstående? 

- Vilken information är viktig? 

- Hur påverkar socialt skyddsnät återhämtning och uppskattad livskvalitet? 

 

METOD 
Metoden som valts för studien är en litteraturöversikt. En litteraturöversikt handlar om 

att föra fram en översikt över kunskapsläget inom ett visst område eller problem inom 

sjuksköterskans område (Friberg 2012, s. 133). Författarna har valt att göra en 

litteraturöversikt över patienters erfarenheter i samband med en traumatisk hjärnskada 

för att öka förståelsen hos sjuksköterskor. Motivet är att skapa en beskrivande 

sammanställning av området. Friberg (2012, s. 134) skriver att litteraturen som väljs 

kvalitetsgranskas och analyseras som leder till en beskrivande översikt av det valda 

forskningsproblemet. Med hänsyn till studiens syfte valdes endast kvalitativa studier 

som underlag.  
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Urval 
Vid artikel sökningen användes olika inklusionskriterier för att avgränsa. Friberg (2012, 

ss. 137-138) tar upp avgränsningen i litteratursökning som central för att mottagaren ska 

förstå hur författaren tagit fram de valda artiklarna. Här talar Friberg (2012, s. 137) om 

inklusionskriterier och exklusionskriterier. Inklusionskriterierna författarna valde är 

artiklar som är publicerade från 2005 och framåt, vuxna från 18 år och internationella 

studier för att få en stor bredd på patienters erfarenheter. Totalt lästes 32 stycken artiklar 

och 15 av dessa granskades och av dessa valdes 11 stycken. Exklusionskriterier var barn 

då författarna vill fokusera på endast vuxnas erfarenheter och då det inte är jämförbart 

med vuxnas erfarenheter. Kvantitativa artiklar exkluderades även då författarna anser att 

syftet besvaras bäst utifrån kvalitativa artiklar. 

 

Datainsamling 
Det första steget var att fokusera på helheten på området i enlighet med Friberg (2012, 

s. 137) genom att läsa abstraktet i varje intressant artikel. Detta för att få en översikt av 

de material som finns och passar författarnas syfte. Tillgången till relevanta artiklar som 

berör patienters erfarenheter av att drabbas av traumatisk hjärnskada var väldigt 

begränsat. Steg två i översikten handlar om att redogöra för sökord och sökvägar för att 

slutligen nå väsentliga artiklar som speglar syftet (Friberg 2012, s. 137). 

 

Artiklarna som söktes var vetenskapligt granskade. Databaser som Cinahl, Medline och 

PsycINFo användes med ämnesord såsom “Traumatic brain injury”, “Acquired brain 

injury” och “Brain injury”. Författarna specificerade sedan sökningen med hjälp av 

Mesh Termer, bland annat; experience, quality of life, patient, needs, lived experience, 

relations och understanding. Författarna valde att kombinera flera sökord tillsammans 

med funktionen AND för att bredda på sökningen och få fram flera specifika artiklar. 

Författarna har valt att använda 11 artiklar varav alla är kvalitativa. 

 

Sökresultatet beskrivs i olika tabeller (Bilaga 1-3). 
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Kvalitetsgranskning 
Artiklarna som passade in på författarnas syfte granskades med hjälp av 

granskningsprotokoll som anpassades med hjälp av idéer från föreläsningar och andra 

litteraturstudier (Bilaga 4). Granskningen gjordes om för att få tydliga ja och nej svar 

(Willman 2016, s. 106). Granskningarna gjordes separat av varje författare för att senare 

göra en gemensam granskning och få en bättre överblick av artiklarnas innehåll. En 

granskning av urvalsförfarande, undersöknings gruppens storlek, design, analys, urval 

och studiens resultatmått gjordes vid sammanställning av de granskade artiklar som 

dokumenterats i ett granskningsmall. Resultatet granskades, sorterades och kvalitet 

bedömdes med hjälp av Willman (2016, ss. 91-92) i from av en tabell (Bilaga 5).  

Analys 
Dataanalysen baseras på Fribergs (2012, s.140) modell för litteraturstudie. 

Helhetsperspektiv av artiklarna skapades genom att läsa igenom artiklarna flera gånger 

och plocka ur det som var essentiellt i texten i relation till uppsatsens syfte med hjälp av 

färgkodning. Detta skapade tydlighet över samband mellan fynden i artiklarna. I nästa 

steg plockades de meningsbärande delar ur i artiklarnas resultat som färg kodades och 

lästes och jämfördes med varandra för att skapa en djupare förståelse för innehållet. 

Detta gjordes för att komma fram till huvudteman och subteman för att beskriva 

upplevelsen av erfarenheter efter en traumatisk hjärnskada. Efter det sammanställdes 

resultatet i en tabellform (Bilaga 5). 

 

I enlighet med Friberg (2012, ss. 140-141) plockades skillnader och likheter fram från 

samtliga artiklar som ligger till grund för de olika huvudteman/subteman som sedan 

sammanställde resultatet i tabellform (Bilaga 5). Citaten som presenteras i samtliga 

resultat samlades ihop och lästes för att sedan plocka ur de mest uttrycksfulla citaten 

som speglar arbetes syfte. Resultatet blev tre huvudteman och sju subteman. Frågor som 

ställdes vid granskning av artiklarna “stämmer syftet överens med resultatet?”, “vilka är 

likheterna och skillnaderna i resultatet?”. 
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Etisk bedömning 
Vid granskning av artiklarna har författarna haft i åtanke att de är etiskt godkända eller 

att en etisk analys är genomförd med ett reflekterat innehåll. Till exempel om 

artikelförfattarna har fokuserat på helsingforsdeklarationen där autonomiprincipen, 

godhetsprincipen och rättviseprincipen ingår. Eller om författarna lagt fokus på 

innehållet och dess påverkan på försökspersonerna. Till exempel ska artiklarna sträva 

efter att göra gott och inte utsätta någon för skada eller risk för skada. Informanterna har 

rätt till självbestämmande, integritet och alla ska behandlas lika.  

 

RESULTAT 
 
Resultatet visar på stora och livsomvälvande förändringar för individen som drabbats av 

traumatisk hjärnskada. Upplevelsen av livet efter trauma skiljer sig markant från hur 

livet såg ut före skadan och omfattar hela tillvaron utifrån fysiska och psykiska 

nedsättningar med psykosociala konsekvenser. Tre huvudteman lyfts fram i resultatet: 

En förändrad självbild, Det dagliga livet samt Mötet med vården. Varje tema innehåller 

två till tre subteman som utgör huvudtemat och beskriver individers upplevelser av livet 

efter TBI. Översikt visas här nedan i tabell 1.  

 
 
Tabell 1: Översikt av underteman och huvudteman. 

Undertema Huvudtema 

Förlust av identitet 
Självförtroende och Självkänsla 
 
 

En förändrad självbild 
 
 

Sociala sammanhang 
Relationer 
Ändrade roller 
 

Det dagliga livet 
 

Bemötande 
Information 
 

Mötet med vården 
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En förändrad självbild 
I granskningen av artiklarna framkom det att individer som drabbats av TBI får 

allvarliga konsekvenser på den kognitiva förmågan. Skadan påverkar minnet och 

inlärningsförmågan, individerna beskrev en omfattande problematik både när det gäller 

koncentrationsförmåga, att lära nytt och att minnas. För många av individerna innebär 

detta att tvingas hitta nya sätt att få en mer eller mindre fungerande vardag. Detta gör 

också att individerna måste lära känna sig själva på nytt och vem de är efter skadan. 

Genomgående för individerna är alltså en bild av att inte känna igen sig själv, 

funderingar över sin identitet och vem de egentligen är. Individerna berättade att de 

kände sig förvirrade och ofta drabbade av nedsatt självkänsla och självförtroende. 

Förlust av identitet 
Det framkom i resultatet att individer som drabbats av svår TBI beskriver den första 

tiden på sjukhuset som att vakna upp till det okända. Både en stor del av det förflutna 

och framtiden försvann. Individerna kände inte igen släkt och vänner och hade ingen 

uppfattning om vart de var eller varför. På grund av detta blev det också väldigt svårt att 

avgöra vad som var sant eller falskt med stor ångest, oro och rädsla som följd visar en 

fenomenologisk hermeneutisk studie med 12 deltagare (Jumisko, Lexell & Söderberg 

2005). Likaså är också det vanligt att känna stor ensamhet där individerna beskrev 

upplevelsen som att vara osynlig, strandad och en känsla av ”avhumaniserad”, detta 

enligt en kvalitativ studie med sextio personer där data sammanställdes med hjälp av 

kvalitativ innehållsanalys (Chamerlain 2006). I den långa resan tillbaka till något som 

närmar sig ett normalt liv beskriver Jumisko et al. (2005) hur att ”återfinna sitt själv” 

var en stor utmaning. Individer funderade på om de var samma personer som före 

olyckan, bland annat genom att lyssna på historier från familjemedlemmar som beskrev 

hur de var före traumat. Vissa sökte också efter identitet genom att imitera andra 

människor i liknande ålder. Individerna berättade att de förlorat en del av sig själva, ofta 

något emotionellt utan att kunna sätta fingret på vad. 

 

I en fenomenologisk studie av Parsons och Stanley (2008) med 2 deltagare framkom det 

att individernas liv förändrades dramatiskt efter hjärnskadan då de upplevde att de inte 
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var samma personer som förr. Individerna i studien beskrev en förändring och hur 

annorlunda livet är i jämförelse med hur det var innan hjärnskadan. Samma fynd 

framkommer även i en fenomenologisk studie av Freeman, Adams och Ashworth 

(2015) med 9 deltagare som beskrev att individer med TBI upplevde sig själva som 

annorlunda efter skadan, där de beskrev förlusten av det “gamla jaget”. En betydelse för 

individernas förmåga att gå vidare efter skadan var sörjandet av förlusten av det “gamla 

jaget” och accepterandet av det “nya jaget”. En av deltagarna i Freeman et al. (2015) 

studie uttryckte “nya jaget”:  

 

“...it was the first time that I gone out and didn’t have to pretend 

and I was just me...the new-me...but I was me...I wasn’t putting 

on anything.”. 

 
 

Självförtroende och Självkänsla 
Analysen visades att självkänsla och självförtroende drabbades hårt efter TBI. Ofta 

upplevde individer som drabbats av TBI stor skam och hjälplöshet då de blev beroende 

av andra och kanske inte kunde ta hand om sina barn, inte köra bil eller klara av att 

arbeta (Jumisko et al. 2005). Enligt Chamberlain (2006) drabbar olika konsekvenser 

olika hårt utifrån ett genusperspektiv. Exempelvis diskuterades det att mäns 

självförtroende påverkas särskilt av att inte kunna arbeta som i förlängningen drabbar 

deras förmåga till återhämtning. Uppfattningen om det egna värdet är också en viktig 

del av att finna styrka att delta i aktiviteter som individerna tog del av före skadan 

såsom att gå på dans eller bowling som nu var mycket svårare visade en 

fenomenologisk och hermeneutisk studie med 8 deltagare (Jumisko, Lexell & 

Söderberg, 2009). På samma sätt betonar Chamberlain (2006) vikten av självkänsla för 

den grupp av individer som upplever återhämtning. Dessa individer kunde sluta jämföra 

sig med ”friska” människor och betonade istället individuella skillnader mellan 

människor och hävdade sin rätt och normalitet.  

 

Det framkom att individer som drabbats av TBI har ett behov av att hantera sina känslor 

och handlingar. Även oron över framtiden och reaktioner från andra människor, 
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förlusten av självkänsla och självförtroendet, reaktionen till skadan och känslan av att 

vara isolerad. Individerna berättade om ängslan och rädslan för livet och omvärlden i en 

fenomenologisk studie med 80 deltagare där data samlats in genom semistrukturerade 

telefonintervjuer visade Rotondi, Sinkule, Balzer, Harris och Moldovan (2007). Samma 

fynd framkom i en studie av Erikson, Karlsson, Borell och Tham (2007) med fyra 

deltagare med fenomenologisk ansats. 

 

Ingen av individerna upplevde en känsla av onormal. Känslan av att vara onormal 

beskrevs av dem som en stigmatiserad åsikt hos andra personer. Individerna beskrev sin 

skada som en “osynlig skada” eller en “gömd skada”. Önskan över att se så normal ut 

som möjligt gjorde att skadans upplevelse som en “osynlig skada” framstod som något 

positivt för individerna (Freeman et al. 2015). Även Parsons och Stanley (2008) belyser 

att individerna beskriver sig som normala. En av deltagarna i Freeman et al. (2015) 

studie uttrycker sin “osynliga skada” på följande sätt: 

 

“People don’t recognize that you have a brain injury”, “my lack 

of awareness, particularly in communication...I behave rather 

oddly and people don’t understand why”. 

 
 

Det dagliga livet 
Det framkom att det vardagliga livet och känslan av att vara en produktiv och 

fungerande människa är något som individerna upplevde förändrades efter skadan. 

Många kände sig missförstådda, hade svårt att fungera i sociala sammanhang och 

känner ett större avstånd till andra människor. Resultaten visade dock på betydelsen av 

både att vara aktiv i sociala sammanhang och på vikten av nära relationer som 

avgörande i att närma sig en normal tillvaro. 

Sociala sammanhang 
Individer som drabbats av TBI berättade ofta om förlusten av relationer som en 

konsekvens av sitt handikapp. Individerna blev mer isolerade, tog mindre del i sociala 

sammanhang och kände att de inte deltog eller bidrog till samhället i samma 



15 
 

utsträckning som tidigare visade en studie med 11 personer där data analyserades med 

hjälp av kvalitativ innehållsanalys (Häggström & Larsson 2008). I studien framkom det 

att isoleringen börjar ofta med att det naturliga forumet för relationer försvinner i och 

med att man sällan kan fortsätta arbeta. Detta bidrar till en mindre bekantskapskrets och 

en mindre arena på vilken de kan ta del av sociala aktiviteter. På samma sätt visar 

Freeman et al. (2015) i sin studie att individer isolerade sig från omvärlden. Individerna 

beskrev hur de drog sig tillbaka från den sociala världen på grund av deras skada och 

olikheter.  

  

Begränsningen förstärks ytterligare av att det finns färre aktiviteter som individerna kan 

delta på som en följd av skadans natur och de hinder som skadan medför. Samtidigt fick 

betydelsen för de aktiviteter man även fortsatt kunde delta i allt större mening. Genom 

att känna tillhörighet upplevde individerna ett större band till andra människor, en större 

acceptans för vilka de faktiskt var och en känsla av att de var värdefulla och älskade 

(Häggström et al. 2008). En ytterligare försvårande omständighet vid TBI är att 

individer har ett ”dolt handikapp” då symptomen av skadan ofta är osynliga. Det 

betyder att de ofta kämpade med att förklara sig själva och upplevde att de blev 

missförstådda. De vittnar om att de ofta blev förolämpade och kände en avsaknad av 

respekt (Jumisko et al. 2005). Individerna beskrev hur de inför andra människor kände 

sig strandsatta och utelämnade då de inte kunde vara verksamma såsom de var innan 

(Jumisko et al. 2005; Eriksson et al. 2007). 

 

Relationer 
Det framkom att många individer som drabbats av TBI beskriver förlusten av relationer 

och främst av nära vänner som ett stort svek och en stor smärta i deras liv. Ofta 

upplevde de att gamla bekantskaper undvek eller slutade att höra av sig på grund av 

skammen av att umgås med en handikappad. Detta kan bli en grogrund för en växande 

bitterhet hos individerna (Jumisko et al. 2009). Även I en fenomenologisk studie av Gill 

et al. (2011) med 36 deltagare framkommer det att det intima förhållandet påverkas vid 

TBI. Individer beskrev känslan av att inte räcka till för att bevara det intima efter TBI då 
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olika barriärer uppstod. Individerna beskrev kognitiv, fysisk och känslomässig 

oförmåga att uttrycka sina intima känslor och passion för hens partner som förr. 

 

I artiklarna framkom det att nära relationer har stor betydelse för individernas 

upplevelse av välmående och lycka. Individerna menade att de nära relationer som 

bevarats efter att många försvunnit var mycket viktigare än tidigare. Att vara älskad 

hade väldigt stor betydelse för individer då det bekräftade ett värde vilket i sin tur 

stärkte självkänslan och gav en ökad livskvalité. För de som funnit ny kärlek efter 

skadan var detta en enorm källa till lycka då det bekräftade att de fortfarande var värda 

att älska och kunde uppfattas som attraktiva i andras ögon (Jumisko et al. 2005; Gill, 

Sander, Robins, Mazzei & Struchen 2011). En individ i Gill et al. (2011) berättade: 

 

“It’s amazing. You know, a lot of partners leave when this 

happens, and she stuck it out through thick and thin…” 

 
 

Ändrade roller 
Det framkom i analysen att en känsla av ledsamhet uppstod hos individer som drabbats 

av TBI då deras kognitiva, psykiska och fysiska förmåga påverkade negativt. 

Ledsamhet över att inte kunna fungera som mer jämställda vuxna i förhållandet, 

gällande det intima, det dagliga livet och de olika ansvarsområdena. Individerna berättar 

att de blev behandlade som barn när deras partner tog hand om hen. Individerna blev 

ifrågasatta över deras förmåga att klara av olika uppgifter på egen hand och ångrade sin 

sänkta självständighet (Gill et al. 2011). Även Häggström et al. (2008) visade på 

betydelsen av att klara av saker på egen hand för att uppleva tillfredsställelse. 

 

En känsla av skuld beskrevs av individer som drabbats av TBI. Genom att inte kunna 

tillfredsställa sin partner och inte kunna fullfölja sina sociala roller såsom arbete, den 

intima partnern, förälder och vän bidrog det till känslan av skuld. Individerna berättade 

även att de känner skuld över att partnern får ta mera ansvar och känner mera stress över 

det. Individers identitet var i fokus vid vilka förlusten som skett efter en TBI. En känsla 

av skuld eller ångest upplevdes då de inte kunde få tillbaka sitt “gamla jag” för andra 
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personer. Det “gamla jaget” vars identitet bestod av att vara maskulin, intelligent och 

fysisk stark. Skulden relateras till individens skada och dess påverkan på familjen 

upplevdes av dem som en känsla av skam eller att de orsakat problem (Gill et al. 2011; 

Freeman, Adams & Ashworth 2015). En av deltagarna i Gill et al. (2011) studie 

uttrycker sin skuld:  

 

“As a man, some of those difficulties makes you feel, you know, 

like less than a man, like not a complete person, and, as if you're 

letting that other person down all the time…”  

 
 

Mötet med vården 
Det framkom i analysen att en positiv upplevelse av vården är av central betydelse för 

individer som drabbats av TBI. Eftersom denna patientgrupp har en omfattande 

problematik, upplever stor förvirring och väldigt ofta ”osynliga symtom” såsom mental 

trötthet, depression, koncentrationssvårigheter och minnesproblematik blir vårdgivarnas 

roll särskilt betydande. Informationens betydelse vid vårdkedjans gång efter skadan 

beskrevs som en viktig del av individerna för att kunna skapa sig en bild av vad som 

skett och kunna gå vidare i livet. Resultaten visar att bemötandet, informationen och 

kunnandet hos vårdpersonalen varierar, fast ofta är bristfällig vilket orsakar vårdlidande 

och påverkar upplevelsen av välbefinnande. Enkla förklaringar till varför vissa 

funktioner inte fungerar lika bra nu som då skulle öka välbefinnandet hos individerna.   

  

Bemötande 
I artiklarna framkom det att individer med traumatisk hjärnskada i många fall inte får 

den förståelse de behöver från vårdpersonalen. Många individer som strävar tillbaka 

mot ett mera normalt liv betonar vikten av att få förklaringar. I ett kaotiskt tillstånd är 

det vanligt att söka svaren i medicinska journaler, att få se testresultat och att få dessa 

förklarade för sig, eller att bli sammanförda med andra med liknande trauma och 

symptom, något som vårdpersonal inte alltid tar sig tid till att göra (Jumisko et al. 

2005). På samma sätt beskriver Jumisko et al. (2009) betydelsen av att få saker 
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förklarade för sig. Individer menade att det tydligt påverkade deras välmående om 

vårdpersonalen förklarade varför till exempel deras minne var nedsatt. Kanske ännu 

viktigare är ändå förståelsen för den utsattes situation och verklighet och att bli mött 

med respekt. Enligt Jumisko et al. (2005) är det vanligt att individerna tvingas leta efter 

vårdinstanser eller personal som lyssnar, respekterar deras mål och visar en förståelse 

för deras situation. Chamberlain (2006) lyfter också denna problematik och menar att 

många därför söker sig till den privata vården för att bli lyssnad på och tagna på allvar, 

trots att man ibland inte hade ekonomi för detta. Många upplever också att de inte blir 

betrodda. En individ berättar: “The doctors and the nurses looks at me as I am 

complaining about something silly”. Individerna berättade att detta tillsammans med en 

avsaknad av empati, särskilt när de gäller de osynliga symptomen skapar en mycket 

stressad situation för dem. 

 
I en internationell kvalitativ explorativ multicenter studie, i samarbete mellan Frankrike 

och Kanada, där data samlades in med hjälp av olika fokusgrupper med 56 deltagare 

framkom det av individer att det är av betydelse vid omvårdnad att ha respekt och 

samarbetsförmåga mellan olika aktörer (Lefebvre & Levert 2012). Även Freeman, 

Adams och Ashworth (2015) beskrev önskan hos individerna att skapa en äkta kontakt 

mellan vårdyrket och dem, där anhöriga är en del av vården och beslutsfattandet. 

Genom att gå igenom rehabilitering leder det till att individer får en bättre förståelse 

över deras skada och dess konsekvenser. Behovet av stöd upplevs av dem som delvis 

uppfyllt av sjukvårdspersonal och främst av närstående. 

Information 
I en fenomenologisk studie av Turner, Ownsworth, Cornwell och Fleming (2009) med 

20 deltagare framkom det att individer som drabbats av TBI kände att de inte fick 

information eller otillräckligt med information gällande återkomsten till arbete, 

utbildning eller att köra bil. Liknande fynd framkommer även av Lefebvre et al. (2012) 

och Rotondi et al. (2007) som betonar behovet av information och kunskap hos 

individer som drabbats av TBI genom olika aspekter av vården, från sjukhus till 

hemgång, där förändringar av informationen sker beroende på vilken del av vården de 

befinner sig i.  
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Individer som drabbats av TBI beskrev behovet av att veta vilka konsekvenser TBI har 

på deras privata och professionella liv, äktenskapet, familjen och det sociala. Vilka 

resurser som finns tillgängliga, information då individerna skulle återvända till arbetet 

och det sociala livet gällande service, finansiellt stöd och andra tillgängliga resurser av 

vikt. Individerna vill inte bara känna till vilken service som finns tillgänglig utan de 

ville även veta hur man kommer åt servicen. De har även ett behov av att familjen, 

vänner och arbetskollegor ska förstå vad hen går igenom. Under rehabiliteringen gäller 

det att individerna är förberedda för framtiden och återkomsten till samhället som en 

aktiv medlem. (Lefebvre et al. 2012; Rotondi et al. 2007). 

DISKUSSION 
Metoddiskussion 
Examensarbetet har som utgångspunkt att beskriva individers erfarenheter av traumatisk 

hjärnskada. Därför har Friberg modell (2012, ss. 133-134) att göra en litteraturöversikt 

använts. Genom att tillämpa denna modell skapades en tydlig struktur i arbetet som 

resulterat i ett pålitligt och välutformat arbete därmed kunde syftet besvaras. Eftersom 

syftet var att sammanställa nuvarande vetenskap på området passade modellen 

lämpligen för uppsatsen. I jämförelse med en empirisk studie på detta område skulle det 

möjligen gett en djupare insikt hur individer erfar traumatisk hjärnskada fast med tanke 

på tidsperspektivet var det nästintill omöjligt att genomföra en sådan studie.  

 

Friberg (2012, s. 137) framhåller vikten av att visa och till motiven till valen av 

artiklarna. Där bland annat inklusionskriterier respektive exklusionskriterier skall 

redogöras. I urvalet har författarna använt inklusionskriterierna vuxna från 18 år och 

artiklar från 2005 och framåt. Att artiklar valts från 2005 är på grund av den begränsade 

forskning som finns. Där av kan resultatet vara bristfälligt då exempelvis sjukvården har 

förändrats och utvecklats, upplevelsen för individerna kan då vara annorlunda idag i 

jämförelse med då. Internationella studier var en annan inklusionskriterie vilket ger en 

omfattande uppfattning kring erfarenheter för individer som drabbats av traumatisk 

hjärnskada. Dock kanske resultatet skulle skilja sig om arbetet endast belyst 
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erfarenheter för individer i Sverige som drabbats av traumatisk hjärnskada. Eftersom de 

råder olika livsförhållanden i olika länder och utifrån det påverkar upplevelsen. 

Exklutionskriterier var kvantitativa artiklar då författarnas syfte beskrivs bäst baserat på 

kvalitativa artiklar, alltså den subjektiva erfarenheten. Även barn exkluderade då studien 

blir mer specifik då vi exkluderat forskningen som berör barns erfarenheter och endast 

inkluderar vuxna. Artiklarnas tidsintervall som användes till resultatdelen är från att 

skadan inträffade till femton år efter skadan, detta långa tidsintervallet valdes på grund 

av den begränsade forskningen som finns. 

 

Datainsamlingen tog mycket tid och det var svårt att hitta innehållsrika och relevanta 

artiklar. Anledningen var att få fram så bra artiklar som möjligt lämpligt till syftet. 

Författarna använde sig av samma inklusionskriterier fast olika sökord vilket är en 

styrka vid sökningarna då det gav större bredd att hitta fler artiklar. För att säkerställa 

sökningens bredd gjordes även gemensamma sökningar. Vid litteratursökningen 

användes Cinahl, Medline och PsycINFO för att inte missa relevant forskning på 

området. Detta gör att uppsatsen bli mer trovärdig och att inte någon viktigt information 

går förlorad. Friberg (2012, s. 60) beskriver hur viktigt det är med en tydlig arbetsplan 

innan själva sökningen av aktuella artiklar tar vid. Författarna använde sig av 

mindmapping där olika ord skrevs upp som passade in för fenomenet. Svensk MeSH 

nyttjades för få fram relevanta ämnesord som sedan användes för att slutligen få fram 

artiklarna. Genom den strukturerade sökprocessen fick vi fram intressanta och 

informationsrika artiklar som speglade vårt syfte. 

 

Författarna gjorde kvalitetsgranskning på samtliga artiklar för att säkerställa artiklarnas 

kvalitet och för att avgöra ifall någon artikel föll bort. Kvalitetsgranskningen gjordes 

med hjälp av Willman (2016, s. 106) granskningsprotokoll. Protokollet gjordes om med 

inspiration från föreläsningar och andra litteraturstudier för att passa författarnas 

litteraturstudie och höja dess kvalitet.  Författarna valde att granska artiklarna separat 

för att sedan se över artiklarna tillsammans och jämföra resultatet av granskningen. 

Vilket anses som en styrka då kvaliteten bedöms utförligt på samtliga artiklar. 
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I enlighet med Friberg (2012, ss. 140-141) analyserades de valda artiklarna ett flertal 

gånger och innehållet diskuterades tillsammans för att skapa en ökad förståelse för 

texterna. Skillnader och likheter plockades ur och slutligen kunde huvudteman 

respektive subteman bildas. Genom att följa denna teknik skapades en tydlig struktur 

och en helhet av resultatet kunde ses. Nackdelar med att analysera kvalitativa artiklar är 

att en viss förförståelse alltid fanns med hos författarna kring fenomenet innan analysen 

påbörjas vilket kan påverka validiteten. En förförståelse som fanns med var bland annat 

att individerna förlorat en del av sig själva och att de inte blev sedd av vårdpersonalen. 

Denna förförståelse fanns med då författarna träffat på denna patient grupp på olika 

arbetsplatser och individerna gett uttryck för detta. Förförståelsen kan även resultera i 

begränsningar till det som visade sig i artiklarna och att författarna bortser från det som 

inte stämmer överens med bilden som fanns innan. Flera artiklar tar upp både 

patientperspektiv och anhörigperspektiv där författarna endast har valt de delar som tar 

upp patientperspektivet i berörda artiklar. Detta för att dem artiklarna passar till 

litteraturstudiens syfte. Forsberg och Wengström (2013, ss. 157-158) beskriver hur 

artiklarna skall granskas för att kunna bedöma den totala kvaliteten av kvalitativ 

forskning, där olika frågor skall ställas gentemot artikelns innehåll. Författarna 

analyserade kvaliteten på innehållet med hjälp av dessa frågor som ett exempel på en 

fråga som användes “kan metod och analys kopplas tillbaka till den ursprungliga 

forskningsfrågan”. 

Resultatdiskussion 
I litteraturöversikten framkom det att fokus låg på TBI individers identitet och dess 

påverkan på individernas personlighet och relationer. Resultatet visade även vikten av 

bemötande, information och kunskap gällande TBI för patienter, anhöriga och 

vårdpersonal. Därför har författarna valt ut samtliga huvudteman för diskussion: En 

förändrad självbild, det dagliga livet samt mötet med vården.  

En förändrad självbild 
I resultatet redovisas att TBI bidrar till en förändrad självbild som påverkar 

självförtroendet och självkänslan samt förlusten av individers identitet sker. Resultatet 

visar även att en känsla av skuld och skam uppstår hos individer med TBI. Enligt 
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Dahlberg och Segesten (2010, ss. 126-127) bör fokus ligga på individens värld hos 

vårdare. Vårdare bör vilja förstå hur lidande, sjukdom, hälsa och vårdande upplevs av 

och påverkar individer i sitt livssammanhang, i syfte att stödja och göra individers 

hälsoprocesser starkare. Valente och Fisher (2011) skriver att emotionellt stöd är kritiskt 

för återhämtning av TBI. Individer behöver strategier att hantera sin aggression och 

hjälpa familjen förstå dess påverkan. Sjuksköterskan bör uppmuntra individer att 

uttrycka sina tankar och känslor i ord och hur TBI har förändrat deras liv. Enligt 

författarna kan denna uppmuntran till uttryck över sina tankar och känslor möjligtvis 

skapa en bättre förståelse för individernas livsvärld. Genom en bättre förståelse över 

livsvärlden kan en större livskvalitet och en bättre självkänsla uppnås. Samtidigt kan det 

hjälpa individerna att hitta tillbaka till sig själva och hitta sin nya identitet.   

  

Resultatet visade att produktivitet eller sysselsättning är av central betydelse för 

drabbades självkänsla. Det är tydligt att de som kommer tillbaka i sysselsättning 

snabbare återhämtar sig och beskriver en större livskvalitet och en bättre självkänsla. 

Detta borde också kunna ta fasta på och arbeta mer aktivt med än vad resultaten visas 

gjort historiskt. Wiklund (2003, s. 116) beskriver kaos som något människan upplever 

då omvärlden och det inre inte längre är som förr, känslan av förlorad existens. Denna 

splittring leder till skam som slutligen leder till att personen tar avstånd från sig själv 

och kontrollen över livet går förlorad. Hooson, Coetzer, Stew och Moore (2013) 

beskriver fysiska förändringar och hur det påverkar individerna negativt genom att det 

bidrar till stress. Positiva effekter beskrivs av rehabiliteringen individerna genomgått. 

De positiva effekterna är bland annat att de fått stöd att komma överens med 

förändringarna som skett, påverkan på produktiviteten, återskapandet av roller, 

identifiera nya roller och återställa självständigheten. Landau och Hissett (2008) 

beskriver att alla individer i deras studie beskrev en känsla av att ha förlorat sin 

självbild, ökad tvivel på sig själv och minskad självförtroende efter sin skada. En 

investering i en mer aktiv rehabilitering kan enligt författarna visa sig vara samhälleligt 

lönsam då individer dels kan komma tillbaka i arbete och ibland bidra till sin egen 

försörjning, och dels eftersom individerna kan skapa sig ett bättre välmående och 

uppleva sig friskare. Det kan även göra att individerna återkommer till det vardagliga 
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livet snabbare och påverka deras självkänsla positivt. Detta borde minska på 

vårdbehovet på lång sikt och alltså vara positivt ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. 

 

Det dagliga livet 
Resultatet visade att acceptans för situationen som kommer ur självkänsla ofta är 

avgörande för återhämtning. Personer som slutat jämföra sig med friska individer och 

som istället hävdade allas rätt att vara olika nådde större framgång i sin konvalescens. 

Landau och Hissett (2008) beskriver att skuld uppstår hos individer som drabbats av 

TBI på grund av deras minskade roll i familjen och partnerskapet. Även förlusten av 

självförtroende och självuppskattningen som följer med i förlusten av självkänslan är 

starkt kopplat till osäkerheten kring identiteten. Sjuksköterskan uppgift blir enligt 

författarna att hjälpa individerna acceptera sin situation för att kunna hjälpa individerna 

uppnå en så god hälsa som möjligt för att återkomma till det dagliga livet. Det kan 

däremot vara svårt då individer får en omfattande förändring i sin självbild. 

Förändringen i självbilden är en plåga i sig och får också stora implikationer på 

individers möjlighet till att närma sig ett normalt liv och till återhämtning. För vården 

och för vårdpersonal betyder detta att terapi och aktiva insatser för att drabbade skall 

finna acceptans för sin nya situation borde lyftas ytterligare. 

   

Resultatet visade att inget är sig likt efter TBI. Individerna tappar sitt sociala liv och sin 

fungerande vardag. Där bland annat utanförskap och isolering från samhället beskrivs. 

Resultatet visar även betydelsen av nära relationer för hälsan. Wiklund (2003, s. 88) 

skriver att inre eller yttre resurser är allt det människan har åtkomst till för att hantera 

lidande och ohälsa och främja sin egen hälsa. Yttre resurser som innefattar stöd av 

vänner och bekanta och en strukturerad tillvaro. Inre resurser som exempelvis är att ha 

förmågan att uttrycka sig och sätta ord på sitt illabefinnande, tillit och reflektera över 

sina känslor och tankar. Valente och Fisher (2011) skriver att psykosociala problem 

uppstår och att familjen har en viktig roll i rehabiliteringen och bör vara involverade i 

alla aspekter av vården. Psykosociala problem som kan uppstå är depression, 

humörstörningar, ilska, koncentrationssvårigheter, fysisk våld, stress och så vidare. 

Detta kan påverka familjen och öka deras stress. Isolering och utanförskap bidrar till en 
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mindre fungerande vardag då välmående påverkas negativt enligt författarna. Som 

sjuksköterska kan det vara av vikt att främja individernas yttre och inre resurser som 

bidrar till att bevara vänner och uttrycka sina känslor och tankar. Genom att individerna 

använder sig av sina resurser kan anhöriga och vänner få en bättre förståelse för TBI. 

Detta kan bidra till att en fungerande vardag uppnås då isoleringen och utanförskapet 

bryts. Vilket kan leda till de sociala relationerna stärks som kan påverka välmående och 

återhämtningen.  

Mötet med vården 
Resultatet visade att vid vården av TBI ville individer ha information om hur TBI 

påverkar deras liv och vilka konsekvenserna är. Resultatet visar att informationen är 

bristfällig hos vårdpersonalen och att individer tvingas söka privat vård då lyhördhet 

saknas hos vårdpersonalen. Enligt Birkler (2009, ss. 145-147) innebär autonomi att själv 

kunna besluta och ta ställning till besluten som rör den enskilda personen. 

Sjuksköterskan ska delge så adekvat- och individanpassad information så patienten har 

en tydlig bild över sin situation så bästa beslut kan fattas. Autonomi innefattar alltså inte 

bara kunna bestämma över sin situation utan är också att kunna påverka och vara 

delaktig i hela processen. Sjuksköterskans roll blir viktig då hen är länken mellan 

informationen och patienten. Valente och Fisher (2011) skriver att sjuksköterskans roll i 

rehabilitering är att vara en coach och en pedagog för individer som drabbats av TBI. 

Individerna kan behöva hjälp med utveckling av realistiska kortsiktiga mål och 

långsiktiga mål. Individer kan behöva hjälp med etablering av veckoschema, 

minneshjälpmedel, kalender, andning, meditation och påbörjandet av att delta i nya 

aktiviteter som bidrar till socialisering. Enligt författarna ska informationen anpassas 

beroende på individens förmåga och i vilket stadium de befinner sig i vården. Det är av 

stor vikt att som sjuksköterska respektera individens autonomi då sjuksköterskan roll är 

att vara en förbindelse mellan informationen och individen. 

  

Resultatet visade att respekt och samarbetsförmåga mellan olika aktörer vid vården av 

TBI är av vikt för individerna. Det gäller att skapa en genuin kontakt mellan vårdyrket 

och individerna. Enligt Dahlberg och Segesten (2011, ss. 108-114) ses delaktighet som 

något essentiellt för att ett vårdande möte ska ta vid. Närmande för patient livsvärld och 
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ett öppet förhållningssätt ska prägla sjuksköterskans arbete. Utifrån det unika mötet ska 

patienten kunna ta sig till informationen och vara med att påverka sin egen 

hälsoprocess, på så sätt känns delaktigheten närvarande. Biester, Krych, Schmidt, 

Parrott, Katz, Abate och Hirshson (2016) beskriver att individer som fått akut 

rehabilitering var betydligt mer nöjda med informationen och servicen. Mer än hälften 

av individerna rapporterade att de inte har fått tillräckligt med information om TBI av 

vårdpersonalen. Studien visar att individerna inte är nöjda med informationen som ges 

gällande TBI, rehabilitering, kognitiv och emotionell information. Enligt författarna 

visar det på att informationen är viktig för att uppnå goda resultat för omvårdnaden av 

individen. Det gör att sjuksköterskan har ett stort ansvar att säkerställa att tillräcklig och 

adekvat information ges, däremot kan det vara svårt att uppnå det utan underlag och 

mallar. Det kan även skapa ett bra bemötande som gynnar delaktigheten och skapar en 

god kontakt mellan vårdyrket och individerna. Som sjuksköterska gäller det även att 

vara lyhörd på individernas behov. Vid bristfällig lyhördhet och information påverkas 

bemötandet och individer kommer förmodligen söka privat vård vilket har en negativ 

inverkan på vården. 

SLUTSATSER 
Examensarbetet belyser patienters erfarenheter i samband med traumatisk hjärnskada.  

Omställningen för individen innebär omfattande funktionsnedsättningar såsom 

kognitiva, psykiska och fysiska vilket resulterar i förlusten av en del av sig själv. 

Slutsatsen är att TBI är en stor livsomställningen med dolda och omfattande 

funktionsnedsättningar. Drabbade upplever: 

- En förlorad självbild med en problematik kring ny identitet och en försämrad 

självkänsla och självförtroende 

- En ny tillvaro i vardagen med försämrade relationer och en ökad isolering och 

ett större socialt avstånd 

- Ett generellt dåligt bemötande och en avsaknad av förståelse och insikt från 

vårdpersonal samt bristfällig information.  
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Forskningen visar att det finns utrymme att bättra bemötandet och rehabiliteringen för 

drabbade av TBI. Med ganska enkla medel såsom ökad förståelse, tydligare 

kommunikation, sysselsättnings planer och en involvering av närstående i 

rehabiliteringen borde förutsättningarna förbättras. Dessa insikter borgar för en bättre 

livskvalitet och för ett snabbare och mera effektivt tillfrisknande.  

Kliniska implikationer 
Sjuksköterskans roll för individens återhämtning är av stor betydelse och kan leda till ett 

bättre liv efter traumatisk hjärnskada. Därför är det av betydelse för en ökad förståelse 

för individens erfarenheter.  

 

- Se hela individen som mer än bara sin “sjukdom”. 

- Låta individen tilldelas information som ökar förståelsen för symtomen och vara 

delaktig i hela hälsoprocessen. 

- Inkludera närstående i så stor utsträckning som möjligt. 

- Skapa program för delaktig i sociala sammanhang och meningsfulla 

sammanhang. 

- Terapeutiskt stöd för individen för att öka acceptans och för en ökad självinsikt 

för tillståndet. 

- Dagboksanteckningar som stöd för minnet. 

- TBI skola där de erbjuds information, stöd och utbildning  
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undersöka den levda 
erfarenheten av 
traumatisk 
hjärnskada hos män 
i förhållande till 
upplevda 
förändringar i deras 
personliga och 
sociala identitet.  
Även belysa 
patienternas 
självkänsla och 
källor till 
känslomässig stress 
och tillväxt efter 
skada.  
 

Kvalitativ 
studiedesign 
med 
semistrukturera
de intervjuer 
 
Analys: 
Kvalitativ 
innehållsanalys 
 
 
 
 
 

n = 9 
Nio manliga 
informanter 
som överlevt 
traumatisk 
hjärnskada. 

Resultatet visar att 
drabbade beskriver 
upplevelse av upplevd 
stigma,  potentiell förlust 
av social status och 
positionering 
av skadan. Där allt kan 
leda till effekten av 
skam. Denna skam känsla 
skulle bidra till 
förklaringen varför män 
beskriver 
social tillbakadragenhet, 
maskering av svårigheter, 
antagande av passiva 
sociala positioner 
och användning av humor 
som ett sätt att distansera 
sig från känslomässiga 
upplevelser och minska 
det sociala hotet genom att 
upprätthålla sin 
självuppfattning. 
 

Hög 

4. Parsons, L. & 
Stanley, M. (2008). 
The lived experience 

Syftet var att 
undersöka 
erfarenhet av yrkes 

Fenomenologis
k design med 
semistrukturera

n = 2 
Två manliga 
informanter  i 

Resultatet visar att det 
finns tre huvudområden: 
“Saker är annorlunda nu”, 

Låg på grund av 
att det endast finns 
2 informanter.  
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of occupational 
adaptation following 
acquired brain injury 
for people living in a 
rural area 
 
Australian 
Occupational 
Therapy Journal 
 

anpassning 
av individer  med 
förvärvad 
hjärnskada som bor 
i ett 
landsbygdsområde. 
 

de intervjuer.  
 
Analys: 
Kvalitativ 
innehållsanalys.  

åldern 30 och 
45. 

“Acceptans” och “Ännu 
ett kapitel”. Visar även att 
efter att patienterna 
kommit till rätta med en 
hjärnskada och accepterat 
den nya personen skedde 
anpassning genom att 
delta i interventioner. En 
förståelse av strategier i 
anpassningsprocessen är 
av användning för att 
kunna designa 
meningsfulla yrkes 
interventioner.  
 
 

5. Turner, B., 
Ownsworth, T., 
Cornwell, P. & 
Fleming, J. (2009). 
Reengagement in 
Meaningful 
Occupations During 
the Transition From 
Hospital to Home for 
People With 
Acquired Brain 
Injury and Their 
Family Caregivers. 
 
The American 
journal of 
occupational therapy 
: official publication 
of the American 
Occupational 
Therapy Association 
 
 

Syftet var att 
utforska människors 
levda erfarenheter 
av engagemang i 
meningsfull 
sysselsättning under 
övergångsfasen, 
från sjukhus till 
hemmet, efter 
förvärvad 
hjärnskada.  

Fenomenologis
k design med 
semistrukturera
de intervjuer.  
 
Analys: 
Kvalitativ 
innehållsanalys. 

n = 38 
20 individer 
med förvärvad 
hjärnskada och 
18 anhöriga. 

Resultatet visar att två 
stycken primära teman 
från analysen: önskad 
kontra aktuell delaktighet 
och kamp för 
självständighet. Tema 1 
visar de viktigaste 
aktiviteten som är viktiga 
för människor och deras 
vårdgivare under 
övergång och undersöker 
önskade och faktiska 
deltagande i aktivitet. 
Tema 2 belyser kampen 
för självständighet och de 
olika perspektiven av de 2 
deltagar grupper om denna 
process. 
 
 

Hög 

6. Gill, C.J., Sander, 
A.M., Robins, N., 
Mazzei, D.K. & 
Struchen, M.A. 
(2011). 
Exploring 
Experiences of 
Intimacy From the 
Viewpoint of 
Individuals With 
Traumatic Brain 
Injury and Their 
Partners. 
 
The Journal of head 
trauma rehabilitation 
 

Syftet var att 
utforska upplevelsen 
av intimitet ur 
patienter med 
traumatisk 
hjärnskada och 
deras partners 
synvinkel. 
 
 

Kvalitativ 
studiedesign 
med 
semistrukturera
de intervjuer 
 
Analys: 
Grundad teori. 

n = 36 
18 par valdes i 2 
olika områden 
efter 
rehabilitering.  

Resultatet visar att 
faktorer som upplevs 
hjälpa relationer vara stark 
är ovillkorligt 
engagemang, spendera tid 
tillsammans, öppen 
kommunikation, en stark 
relation innan skadan 
skedde, bli starkare genom 
att överleva skadan 
tillsammans, socialt stöd, 
familjeband, andlighet, 
erfarenhet att kunna klara 
svårigheter och 
skickligheten i att klara av 
stress.   

Hög 
 
 

7. Eriksson, A., 
Karlsson, G., Borell, 
L., & Tham, K. 
(2007). The lived 
experience of 
memory impartment 
in daily occupation 

Syftet i artikeln är 
att identifiera vad 
som karaktäriserar 
den levda 
erfarenheten av 
minnesstörning i 
dagliga aktiviteter 

Kvalitativ 
intervjuer, 
longitudinell 
studiedesign 
 
 

n=4 
4 individer, 
varav 3 män 
och 1 kvinna 
som levt med 
traumatisk 
hjärnskada  det 

Resultatet visade 4 
stycken egenskaper som 
beskrev individens 
upplevelse: En kaotisk 
livsvärld, strävan efter  
sammanhang med en ny 
kontext, medvetna 

Hög 
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after acquired brain 
injury. 
 
Occupation, 
participation & 
health. 

under första året 
efter traumatisk 
hjärnskada 

 
Analys: 
fenomenologisk 
analys 

första året. 
Ålder mellan 22 
och 61 år. 

strategier i nya kontext 
och uppnå nya vanor. 
Efter skadan förändrades 
livsvärlden från att bli 
tagen för givet till en 
kaotisk värld där rutiner 
och dagliga aktiviteter har 
brutits ner.  

8. Chamberlain D.J. 
(2006). The 
experience of 
surviving traumatic 
brain injury. 
 
Journal of advanced 
nursing. 

Syftet i artikeln är 
att beskriva 
upplevelsen av att 
överleva traumatisk 
hjärnskada ett år 
efter skadan. 

kvalitativa 
intervjuer 
baserad på 
ostrukturerade 
intervjuer 
 
 
Analys: 
kvalitativ 
innehållsanalys 
 

n=60 
60 individer 
varav 40 män 
och 20 kvinnor. 
Ålder mellan 18 
och 81.som levt 
med traumatisk 
hjärnskada i ett 
år  

 Resultatet visade att 
berättelserna hade fem 
gemensamma  kategorier: 
Ånger och sorg inom sig 
själv, okänslighet inom 
hälso-och 
sjukvårdspersonal, jagets 
osynlighet “ensamheten” 
och strävan efter återställa 
sig själva  

Hög 

9. Jumisko, E., Lexell, 
J., & Söderberg, S. 
(2005). The meaning 
of living with 
traumatic brain injury 
in people with 
moderate or severe 
traumatic brain 
injury. 
 
Journal of 
Neuroscience 
Nursing. 

Syfte med studien är 
att undersöka hur 
det är att leva med 
måttlig till svår 
traumatisk 
hjärnskada. 

Kvalitativa 
intervjuer  
 
 
 
 
Analys: 
fenomenologisk 
hermeneutisk 
analys 
 
 
 
 
 
 
 

n=12 
12 deltagare 2 
kvinnor och 10 
män med 
åldrarna 23 och 
50 år som levt 
med måttlig 
eller svå 
traumatisk 
hjärnskada i 
minst  3 år.  

Resultatet visade att de 
drabbade kände ett stort 
lidande och förlorat sin 
väg och kämpade för att 
uppnå en ny normalitet. 
Att förlora sin väg 
upplevdes som att vakna 
upp till  det okända. 
kroppen var en fiende där 
de kände att de saknade 
relationer. För att uppnå 
en ny vardag så söker de 
en förklaring där de söker 
efter återhämta sig själv 
och önskas mötas med 
respekt och hitta nya sätt 
att leva. De drabbade 
kände sig ensamma och 
saknade mera vård i från 
sjukvården. 

Hög 

10. Jumisko, E., Lexell, 
j., & Söderberg, S. 
(2008). The meaning 
of feeling well in 
people with moderate 
or severe traumatic 
brain injury. 
 
Journal of Clinical 
Nursing. 
 
 

Syftet är att 
förtydliga 
innebörden i att må 
bra för patienter 
med måttlig eller 
svår traumatisk 
hjärnskada. 

kvalitativa 
intervjuer 
 
 
 
Analys: 
fenomenologisk 
hermeneutisk 
metod 
 
 
 

n = 8 
8 deltagare 
varav två 
kvinnor och sex 
män som levt 
med  måttlig till 
svår traumatisk 
hjärnskada.De 
skadade hade 
levt med 
traumatisk 
hjärnskada i 
minst tre år. 
Ålder mellan 
29-53 år 
 
 
 
 

Resultatet visar att 
välmåendet för individer 
med traumatisk 
hjärnskada var 
sammankopplat med att 
bli bekant med den nya 
livskvaliten och förlika sig 
med denna. Detta innebär 
att hitta styrka, att återfå 
kontroll över vardagen 
och att vara “bra nog” 
utifrån de givna 
förutsättningarna. 

Hög 
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11. Häggström, A., & 
Lund, M,L. (2008). 
The complexity of 
participation in daily 
life: a qualitative 
study of the 
experiences of 
persons with acquired 
brain injury. 
 
Journal of 
rehabilitation 
Medicine. 

Syfte att beskriva 
och öka förståelsen 
hur vuxna med 
traumatisk 
hjärnskada erfar 
“deltagande”(partici
pation) i det dagliga 
livet. 

kvalitativa 
intervjuer med 
öppna 
intervjufrågor. 
 
 
 
Analys: 
kvalitativ 
innehållsanalys 

n = 11 
11 individer 
med en ålder 
mellan 18-65 år 
som levt med 
traumatisk 
hjärnskada i 
minst 3 år 

studien visade att man 
kunde härleda 
“deltagande” till fem 
kategorier: utföra 
uppgifter, engagemang i 
meningsfulla aktiviteter, 
göra saker för andra, 
tillhörighet, 
beslutsfattande och 
påverkansmöjligheter. 
Dessa hade olika 
inflytande vid olika 
situationer.  

Hög 

 


