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Sammanfattning    

 

Varje år drabbas cirka 120 personer i traumatisk ryggmärgsskada. Forskning visar att 

traumatisk ryggmärgsskada innebär en förändrad livssituation för personen som 

drabbats. Skadan innebär olika grad av förlust av kroppsfunktioner vilket leder till 

förändrade levnadsvanor som personen behöver förhålla sig till. I den förändrade 

livssituationen kan det vara svårt för personen att finna hopp och mening. Syftet med 

uppsatsen är att beskriva upplevelser av hopp och mening hos personer med 

ryggmärgsskada. För att svara på syftet valdes en kvalitativ metod med granskning av 

artiklar. Artiklarna som ingår i resultatet är intervjustudier och speglar personernas 

upplevelser av hopp och mening. Resultatet visar två huvudteman: Viljan att förändra 

sin situation innebär att personen med ryggmärgsskada hoppas på en förändring. Hoppet 

är en förändring av livssituationen. Temat upplevelser av sammanhang handlar om att 

personen funnit en mening med sin livssituation och upplever personlig utveckling 

genom sin erfarenhet och i sociala relationer. I diskussionen tas betydelsen av vården 

upp och hur sjuksköterskan kan förhålla personen i rehabiliteringen och vara ett stöd för 

henne i anpassningen till den nya livssituationen. Slutligen diskuteras praktiska 

implikationer i vården och förslag på vidare forskning inom området. 

 

 

 

Nyckelord: Ryggmärgsskada, hopp, mening, patientperspektiv, sjuksköterskan roll, 

kvalitativ. 
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INLEDNING 

Årligen drabbas cirka 120 personer av ryggmärgsskada. Vi har båda erfarenhet att vårda personer 

med ryggmärgsskada och har på nära håll upplevt vilka svårigheter skadan kan medföra för 

personen.  Den långa vårdtiden gör att vårdpersonalen kommer nära personerna och kan se hur 

dem handskas med den förändrade livssituationen. Vår erfarenhet är att eventuella krisreaktioner 

som personen kan drabbas av efter en ryggmärgsskada inte är något som alltid kommer direkt efter 

skadan utan kan komma uppstå senare, även efter utskrivning från sjukhus. Enligt Grundén (2005) 

lever många personer med ryggmärgsskada ett bra liv efter skadan och mår inte så dåligt som 

sjukvårdspersonal verkar tro. Vi är intresserade av hur personer med ryggmärgsskada upplever 

hopp och mening för att anpassa sig till livet efter skadan. 

 

 

BAKGRUND 

Traumatiska ryggmärksskador 

I Sverige drabbas cirka 120 personer varje år av en traumatisk ryggmärgsskada varav cirka 80 

procent av de drabbade är män. Den vanligaste orsaken till ryggmärgsskada är trafikolyckor och 

motsvarar ungefär 40-50 procent. Dyk- och fallolyckor är andra vanliga orsaker till 

ryggmärgsskada. Runt 60 procent av de som skadas är under 30 år (Holz & Levi, 2006).  

Ryggmärgsskador delas in i skador på nacke, bröstrygg och ländrygg. Nackskador innefattar kota 

1-7 i nackpelaren med påverkan på både armar och ben. Bröstrygg innebär skador med påverkan 

på kota 1-12 i bröstryggen. Ländryggen innefattar kota 1-5 med bibehållen funktion i armar och 

händer. Med höga skador menas skador på nacke och övre bröstrygg och med låga skador menas 

skador på ländrygg och nedre bröstrygg Fördelningen mellan höga och låga skador är ungefär 

50/50. En komplett skada innebär totalt neurologiskt bortfall från skadenivån och nedåt vilket 

innebär att personen inte har någon känsel eller förmåga till rörlighet. Inkomplett skada innebär 

delvis neurologiskt bortfall. Cirka 50 procent av alla ryggmärgsskador är kompletta (Holz & Levi, 

2006).   

 

Påverkan på kroppsfunktioner 

Höga nackskador innebär totalt eller delvis bortfall av diafragman som är den viktigaste muskeln 

som kontrollerar andningen. Bortfall/nedsättning av denna muskel kan leda till otillräcklig andning 

med ett livslång beroende av ventilator som följd. Bortfall av hostfunktion innebär en risk för 

kvävning eftersom personen då inte får upp föremål som kan hamna i halsen och risken för 

lunginflammation ökar eftersom slem lätt ansamlas i luftvägarna på grund av den nedsatta 

andningsförmågan (Holz & Levi, 2006; Blommengren & Ohlgren, 2007). Personer med 

nackskador och höga bröstryggskador över kota 5 i bröstryggen får en störd temperaturreglering då 

blodkärlen under skadan inte kan dra ihop eller vidga sig. Det gör att dessa personers 

kroppstemperatur till stor grad påverkas av yttre faktorer och blir snabbt nerkylda eller överhettade 

som kan leda till hög feber eller kraftig nerkylning (Blommengren & Ohlgren, 2007). Personer 

med ryggmärgsskada drabbas ofta av problem med inkontinens. Kontrollen av blåsa och 

tarmfunktioner blir inte viljestyrd och personen behöver ofta hjälpmedel för att tömma tarm och 

blåsa, exempelvis genom ren intermittent katetrisering (RIK) eller laxermedel. Urinvägsinfektioner 

är den vanligaste orsaken till infektion på grund av resurin samt bakterieinförsel vid katetrisering 

(Holz & Levi, 2006, Blommengren & Ohlgren, 2007). För män kan en ryggmärgsskada innebära 
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problem med sexualfunktion och fertilitet relaterat till försämrad spermiekvalitet och en oförmåga 

till utlösning. För män finns mycket hjälpmedel för både sexualfunktion samt infertilitet. Kvinnor 

med ryggmärgsskada kan oftast bli gravida efter skadan men sexualfunktionen kan störas av 

exempelvis inkontinensbesvär eller nedsatt känsel (Lohne, Raknesstangen & Mastad, 2002; Holz 

& Levi, 2006). 

 

Vanliga komplikationer till följd av ryggmärgsskada 

Många personer med ryggmärgsskada har problem med kronisk smärta. Enligt Holz och Levi 

(2006) har cirka en tredjedel av personerna smärta som påverkar livskvalitén negativt. Smärtan kan 

exempelvis bero på överbelastning av axlar och armar eller skada på nervrötter och nervbanor. 

Tryck och friktion mot huden i kombination med känselbortfall samt svett och läckage från blåsa 

och tarm ökar risken för trycksår. Svårläkta sår ökar risken för infektioner och är orsaken till cirka 

10 procent av dödsfallen hos personer med ryggmärgsskada (Holz & Levi, 2006). Efter en 

ryggmärgsskada blir musklerna under skadenivån inledningsvis slappa. Efter en tid ökar 

spänningen i musklerna och leder till muskelspänningar som kan vara av olika grad och triggas 

spontant eller genom exempelvis smekning och nypning. En del personer lär sig att använda 

muskelspänningarna och har dem som hjälp vid exempelvis förflyttningar medan andra upplever 

smärtor (Lohne, et al., 2002; Blommengren & Ohlgren, 2007). 

 

Rehabilitering och anpassning till livet efter skadan 

Rehabiliteringen påbörjas direkt efter att skadan har fixerats operativt eller med hjälp av extern 

fixation, t.ex. haloväst (Lohne et al., 2002). Enligt Blommengren och Ohlgren (2007) har personen 

första tiden efter skadan svårt för att skydda sin integritet och kan känna sig hjälplös då de blir 

beroende av andra. Det är då sjuksköterskans uppgift att se till att den personliga integriteten 

skyddas. Personen ska göras medveten om att rehabiliteringen kommer ta lång tid och vara 

tålamodskrävande. Personen med ryggmärgsskada bör vara så aktiv och delaktig i sin egen vård 

som möjligt. Stöd från sjuksköterskan är viktig för att hjälpa personen komma igenom en eventuell 

krisreaktion (Blommengren & Ohlgren, 2007). Sjuksköterskan spelar en betydande roll för hur 

lång rehabiliteringen blir i förebyggandet av de olika komplikationer som kan uppstå vid en 

ryggmärgsskada (Lohne et al., 2002). En ryggmärgsskada får stora följder för den drabbade 

personen och närstående både psykologiskt och fysiskt. De flesta går igenom krisreaktioner och de 

kan se olika ut från person till person. Personligheten och stödet från omgivningen påverkar 

reaktionerna efter olyckan (Grundén, 2005). Tidigare forskning visar att personer med 

ryggmärgsskada i högre grad har ångest och depression samt värderar livskvaliteten lägre än 

normalpopulationen (Grundén, 2005). Enligt Kreuter, Siösteen, Erkholm, Byström och Brown 

(2005) är upplevelsen av att vara beroende av andra tillsammans med depression och fysisk/social 

dysfunktion de viktigaste orsakerna till att personer med ryggmärgsskada värderar sin livskvalité 

lågt. 

 

Den förändrade kroppen 

Ryggmärgsskada innebär att delar av kroppen inte fungerar och kroppen kan inte användas som ett 

redskap och delta i världen som tidigare. Kroppen kan upplevas som ett objekt och upplevs inte 

som egen (Grundén, 2005). Kroppen är människans identitet och genom kroppen förhåller vi oss 

till vår omvärld (Wiklund, 2003). Vid förändringar i kroppen följer en förändrad syn att uppleva 

omvärlden och en annorlunda syn på livet. Wiklund (2003) menar att den som vårdar en skadad 
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kropp måste försöka se kroppen i ett större sammanhang och inte bara vårda skadan hos personen 

med ryggmärgsskada. Kroppen skall ses som ett subjekt som är fysisk, psykisk, existentiell och 

andlig. Människan ”har” inte sin kropp utan ”är” sin kropp. Vid skada eller sjukdom ändras vårt 

förhållande till världen och livet (Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud & Fagerberg, 2003). En 

förändrad kropp innebär inte bara att personen upplever sig själv på ett annorlunda sätt utan kan 

även göra så att personer i omgivningen börjar uppfatta individen annorlunda eftersom kroppen 

förmedlar budskap genom uttryck som kroppsspråk och kroppshållning (Wiklund, 2003). 

 

Hopp och mening 

Hoppet beskrivs av Lohne (2008) som en viktig faktor för att klara av att hantera tiden efter 

ryggmärgsskadan och som en inre styrka till att orka ta sig igenom motgångar i rehabiliteringen 

och fortsätta mot personligt uppsatta mål. Hopp är enligt Eriksson (2000) en tro på framtiden och 

att personen inte ännu har gett upp. Inom vården är hoppet en viktig faktor för människans 

välbefinnande och hälsa. Travelbee (2001) menar att hoppet är en motiverande kraft som 

uppkommer från en mening och har en positiv effekt hos den skadade människan. Genom att 

hoppas kan personen övervinna hinder och hitta kraft i de påfrestande uppgifter som en 

rehabiliterings eller förändringsprocess omfattar (Travelbee, 2001). Lohne (2008) beskriver hoppet 

som en vändpunkt för personer med ryggmärgsskada. Exempelvis upplever personen ett ökat hopp 

vid fysisk förbättring i rehabiliteringen. Hoppet förändras efter personliga omständigheter och 

alltefter upplevelsen av självständighet. Hopp är en resurs för människan och visar sig i situationer 

där personens hälsa och liv hotas (Lohne, 2008). Travelbee, (2001) skriver att hoppet är 

framtidsorienterat och personens vilja är att livssituationen skall ändra sig. De är inte nöjda med 

hur situationen är här och nu utan hoppas på förändringar. Önskan är en del hoppet men skiljer sig 

då önskan ofta är orealistiskt. Personer med kroniska sjukdomar eller skador önskar att de skall bli 

friska igen trots att de vet hur liten chans det finns för att önskningen skall förverkligas. Att önska 

innebär att vilja det osannolika medans att hoppas är en tanke på hur hoppet skall realiseras. På 

detta sätt blir hoppet som en motiverande kraft i personens liv. En människa som fortfarande 

hoppas har en framtidstro och har inte gett upp (Travelbee, 2001). Personer som har hopp känner 

sig inte nöjda med livet som det är nu utan vill att livssituationen skall förändras och strukturerar 

sin framtid för att förverkliga hoppet (Travelbee, 2001).  Sjuksköterskan ska hjälpa personen att 

”hålla fast” vid hoppet för att undvika känslor av hopplöshet hos personen. En person som har 

förlorat hoppet försvagar möjligheten att vilja förändra och förbättra sin situation (Travelbee, 

2001). Om hoppet förloras kan personen känna hopplöshet och hjälplöshet (Wiklund, 2003). 

Sjuksköterskan kan hjälpa personen att finna och hålla fast vid hoppet vid motgångar och att ge 

hoppet ett nytt innehåll. Enligt Travelbee (2001) ska sjuksköterskan understödja hoppet hos 

personen vilket leder till att hon lättare kan hantera sitt lidande. En vårdhandling kan vara att 

lyssna vilket ger en upplevelse av att sjuksköterskan är angelägen om personens välbefinnande 

vilket kan väcka hopp (Travelbee, 2001). Andra vårdaktiviteter som kan främja hopp är att hjälpa 

personen att upptäcka nya perspektiv och möjligheter i den förändrade situationen (Wiklund, 

2003).  

   

Upplevelsen av mening är enligt Wiklund (2003) central för en upplevelse av hälsa och hjälper 

personen att klara av lidandet lättare. När människan upplever mening upplever hon sig som en 

enhet och omvänt om människan inte känner någon känsla av mening så infinner sig 

meningslöshet och personen får svårare att överblicka det som händer, tillvaron blir kaotisk och 

sönderdelad. Travelbee (2001) skriver om hur personer som med kroniska skador eller sjukdomar 

vill söka efter mening. Svaren personen själv kommer fram till hjälper henne att bemästra den 
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upplevda situationen och ge den en mening och uppleva utveckling. Personen kan uppleva mening 

när hon känner ett egenvärde och betyder något för andra. Upplevelsen av att betyda något är stark 

sammankopplat med att uppleva en känsla av mening. För att bevara en känsla av mening behöver 

personen kontinuerligt stöd och hjälp av sjuksköterskor (Travelbee, 2001). Sjuksköterskan kan för 

att hjälpa personen finna en mening försöka leva sig in i hennes situation. Det krävs ett mod av 

sjuksköterskan för att gå in i dessa situationer och identifiera vad ett beteende kan bero på och titta 

på möjligheterna för att hjälpa personen (Travelbee, 2001). I dessa situationer hjälper 

sjuksköterskan personen med ryggmärgsskada finna något som är betydelsefullt och gör att hon 

vill leva vidare.  

 

PROBLEMFORMULERING 

Forskning visar att traumatisk ryggmärgsskada innebär en förändrad livssituation för personen som 

drabbats. Skadan innebär olika grad av förlust av kroppsfunktioner vilket leder till förändrade 

levnadsvanor som personen behöver förhålla sig till. I den förändrade livssituationen kan det vara 

svårt för personen att finna hopp och mening. Sjuksköterskan behöver kunskap om hur personer 

med ryggmärgsskador upplever hopp och mening i den förändrade livssituationen för att hjälpa 

dem att finna hopp och mening och därmed kunna vara ett stöd för personen. 

 

SYFTE 

Syftet med uppsatsen är att beskriva hur personer med ryggmärgsskada upplever hopp och mening 

i sin situation. 

 

METOD 

För att svara på syftet, att beskriva hur personer med ryggmärgsskada upplever hopp och mening i 

sin situation, valdes analys av kvalitativ forskning. Enligt Friberg (2006) lämpar sig denna form av 

analys när syftet är att öka förståelsen för personens upplevelser. 

 

Litteratursökning 

Databasen som användes för att hitta artiklarna i resultatet var CINAHL då den riktar sig till vård 

och medicin. Vi gjorde sökningar i MEDLINE, PubMed och SveMed+ men sökresultatet visade 

inte något utöver det vi påträffat i CINAHL. Sökorden som användes vara Hope, Meaning och 

Spinal cord inju* var för sig och genom att de kombinerades i sökhistoriken. Resultatet av 

sökningen presenteras i tabell 1.  Boolesk sökning användes för att få med möjliga synonymer eller 

ordkombinationer som meaning of life, purpose eller purpose of life. Enligt Östlundh (2006) 

används boolesk sökning för att ringa in synonymer och fraser.  Sökningen pågick mellan 2010-

02-23 – 2010-03-30. 

 

Tabell 1. Resultat av sökning i CINAHL. 

Sökord Typ av sökning/ 

Avgränsning 

Sökresultat Antal lästa abstract Antal granskade 

artiklar 

Meaning Boolean/Phrase 

Peer Reviewed 

7938 

 

- - 
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Hope Boolean/Phrase 

Peer Reviewed 

5976 - - 

Spinal cord inju* Boolean/Phrase 

Peer Reviewed 

8319 - - 

Spinal cord inju* 

AND 

Hope 

Find all my 

search terms 

 

49 15 10 

Spinal cord inju* 

AND 

Meaning 

Find all my 

search terms 

 

42 5 2 

 

Inklusionskriterierna var vårdvetenskapliga kvalitativa artiklar som skulle vara peer reviewed, och 

svara på syftet. Artiklar exkluderades om de var kvantitativa, hade annan inriktning än traumatiska 

ryggmärgsskador där deltagarna är mentalt orienterade, skrivna på annat språk än engelska eller 

svenska, psykologisk inriktning, eller skrivna före 1999. En artikel är från 1993 och används för att 

den förekommer som referens i många av de inkluderade artiklarna i resultatet. Sammanlagt 

granskades 12 artiklar och 7 artiklar ingår i underlaget för resultatet. Artiklarna som exkluderades 

valdes bort då de inte hade en tydlig patientinriktning utan var mer riktade till anhörigas 

upplevelser av hopp och mening eller sjuksköterskan roll i rehabiliteringen. De artiklar som ligger 

till grund för resultatet presenteras i bilaga1. Artiklarna granskades för att kontrollera den 

vetenskapliga kvalitén enligt C. Wallengren (personlig kommunikation, 27 januari, 2010, se bilaga 

2) Två av artiklarna fick beställas hem då de inte var tillgängliga genom högskolans bibliotek.  

 

Analys 

Analysen av de granskade artiklarna har gjorts enligt modellen presenterad av Evans (2003).  

Resultatet i artiklarna lästes grundligt igenom många gånger för att skapa en helhet av litteraturen 

och därefter identifierades nyckelfynden som svarar på syftet. Ord, meningar och citat som 

handlade om hur personer med ryggmärgsskada upplever hopp och mening ströks under med 

färgpenna i artikeltexten. Nyckelfynden från artiklarna skrevs ner och samlades i ett Word 

dokument för att ge en överblick. Varje artikel fick en egen bokstavskod för att kunna identifiera 

ursprunget. Därefter analyserades nyckelfynden för att hitta likheter och olikheter mellan dem. 

Fynden samlades ihop efter likheter och bildade teman som färgkodades på nytt för att skapa en 

överblick. Dessa teman analyserades på nytt och därefter skapades nya teman och subteman efter 

likheter. Därefter gick vi tillbaka till artiklarna för att försäkra oss om att vår tolkning av 

nyckelfynden stämde överens med innehållet i artiklarna och resultatet skrevs ner. För att stärka 

innehållet i resultatet användes lämpliga citat från artiklarna som beskriver personernas olika 

upplevelser av hopp och mening. Citaten är inte översatta till svenska för att undvika felcitering. 

 

RESULTAT 

I analysen av litteraturen som ingår i resultatet framträdde två huvudteman som svarar på syftet: 

Viljan att förändra sin situation och upplevelser av sammanhang. Teman är indelade i subteman 

och en översikt av resultatet presenteras i tabell 2. 
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Tabell 2. Översikt av resultat. 

Huvudteman Subteman 

Viljan att förändra sin situation Längtan efter att återfå en förlorad kropp  

 

Strävan att bli sedd som en jämlik 

 

Önskan att vara självständig 

Upplevelser av sammanhang 

 

Utvecklas som person 

 

Finna styrka i sociala relationer 

 

Viljan att förändra sin situation 

Personer med ryggmärgsskada som inte hade accepterat livet efter olyckan hade en vilja att 

förändra sin situation och återgå till livet som det var innan skadan. Hoppet var fokuserat på 

förväntningar i framtiden. Temat är uppdelat i tre subteman: längtan efter att återfå en förlorad 

kropp, strävan efter att bli sedd som en jämlik och önskan att vara självständig 

 

Längtan efter att återfå en förlorad kropp 

Hopp om att återfå kroppsfunktioner innebär att personen med ryggmärgsskada jämför sig själv 

med hur livet är nu och hur livet var innan skadan samt hur livet kommer att bli i framtiden. Tidigt 

i rehabiliteringen handlar hoppet om att återgå till livet som det en gång var. Personens fokus var 

att återfå förlorade kroppsfunktioner, bli så bra som möjligt, kunna gå och springa igen och vara 

helt självständiga. De lever inte i nuet utan lever med hopp om att bli förbättrade i framtiden eller 

en strävan om att livet skall bli som det varit tidigare. Meningen med livet handlade om att bli bra 

igen och hoppet gav dem styrka att träna och sträva efter förbättring (Laskiwski & Morse, 1993; 

Lohne & Severinsson, 2003; Lohne & Severinsson 2004).  

 

”I know that I will have permanent losses, spasms and that sort of 

thing…and I will never be able to function as before…running and 

everything…I know that a spinal cord injury gives you permanent 

impairments…and I can`t change that…But now my hope is walking 

as…much as possible…and that also, very soon, I can be a drummer 

again”(Lohne & Severinsson, 2003, s.282). 

 

Hoppet om att återfå en förlorad kropp kan finnas kvar flera år efter olyckan. Hoppet fungerar som 

ett långsiktigt mål där personen får en mening med sitt liv att nå målet. Smith och Sparkes (2005) 

skriver om längtan efter ett medicinskt genombrott som ska göra det möjligt för att gå igen och 

återgå till livet innan olyckan. Mannen i citatet nedan skadade sig för 15 år sedan.  

 

”It´s a tragedy what happened to me. I certainly don´t like this body and I 

hope it will be repaired as soon as possible…That´s what I hope for. And I 

won’t give in. I´ll battle to get back my old life and who I was. And I have a 
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fighting chance because medicine and technology is coming up with all 

sorts of things, so I don´t think a cure is out the question… My hope is that 

I will be cured, walk, and get back my old self” (Smith & Sparkes, 2005, 

s.1097). 

 

Rädslan för att hoppas på förbättring var närvarande hos några personer med ryggmärgsskada. 

Personerna upplevde att de inte vågade hoppas på grund av rädslan för bakslag i rehabiliteringen 

och att tillståndet skulle förvärras. Vilket resulterade i ökad ångest och känsla av meningslöshet 

hos personen (Lohne & Severinsson, 2003; Smith & Sparkes, 2005). Komplikationerna efter en 

ryggmärgsskada kan bli svåra och orsaka ett lidande för personen. Kronisk smärta eller svåra 

muskelspänningar som ledde till att personen led (Lohne, 2009). Personen med ryggmärgsskada 

upplevde att det inte finns någon mening med lidandet. En man med inkomplett skada beskriver 

sin situation och sitt hopp om att bli av med smärtan: ”You know, sometimes I am in so much pain 

that my only thought is to cut my leg off and send it to hell!”(Lohne, 2009, s.23). 

 

Strävan att bli sedd som en jämlik 

Strävan att bli sedd som en jämlik innebär att personen ryggmärgsskada hade ett hopp om att bli en 

lika stor del av samhället och kunna bidra som innan skadan. Personerna strävade efter att bli 

sedda och accepterade som individer och inte som en del av en större grupp av ryggmärgsskadade 

personer. Samhället såg på personerna med ryggmärgsskada som om de hade varit offer för en 

olycka eller som att de överlevt något hemskt. Personerna upplevde att de inte bemöttes som 

jämlikar utan omgivningen gav dem speciella fördelar som personer med ryggmärgsskada kände 

att de inte behövde (DeSanto-Madeya, 2006; Laskiwski & Morse, 1993; Lohne, 2009). 

Utanförskapet upplevdes både genom att de inte kan ta sig fram överallt i samhället med rullstol 

samt upplevelsen av osynlighet och undvikande från omgivningen. En kvinna med 

ryggmärgsskada berättar om sina erfarenheter, upplevelsen av att inte kunna ta sig fram i samhället 

och känslan av att vara osynlig.    

 

”Well, suddenly you are sitting in a wheelchair, and you want to go 

shopping… but nobody can see you, the tables with the automatic paying 

machines are placed too high for a wheelchair… and therefore I can no 

longer use a bank… You feel so lonely, I can tell you… and no one sees 

your signals... and I remember one night in concert hall… oh, those huge 

glass doors, they didn´t open automatically… so I sat there and people 

crowded out… and I said to myself, I have to be fast… and I rolled a bit 

further and decided to follow the next group… and so I speeded up, but, 

no… I couldn´t manage, so I just sat there, waiting while I thought “don’t 

bother nobody sees me…” and I heard a voice behind me, “Do you want 

me to open the door?””( Lohne, 2009, s.23). 

 

En annan person med ryggmärgsskada beskriver sin upplevelse av bemötandet från omgivningen: 

 

 ” When you’re in the chair, people talk down to you as if you are a child. 

You have to constantly prove to people that you have a brain or else they 

think you are helpless. It’s like being a second class citizen” (Laskiwski & 

Morse, 1993, s. 147). 
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Önskan att vara självständig 

Ryggmärgsskadan innebär, beroende på skadans omfattning, att personen behöver hjälp från 

vårdpersonal för att klara dagliga aktiviteter. Hoppet för personen med ryggmärgsskada är att vara 

så självständig som möjligt och att klara sig utan hjälp från omgivningen eller så lite hjälp som 

möjligt. Att vara beroende av andra kan upplevas som frustrerande då man ständigt måste anpassa 

sig till någon annans tidsschema. Detta kan ge en ökad känsla av utanförskap, hopplöshet och 

sårbarhet (Lohne & Severinsson, 2004). Detta synliggörs i sjukhusmiljö av personer med 

ryggmärgsskada som uppger att de behöver hjälp att göra de mest grundläggande kroppsliga 

uppgifter som att gå på toaletten, vända sig i sängen när de ligger obekvämt eller att sätta sig i en 

rullstol (Lohne & Severinsson, 2003). Upplevelsen av att förlora sin spontanitet kan ge en känsla 

av att mista kontrollen.  Hoppet är att vara självständig och inte behöva vara beroende och anpassa 

sig till andra utan känna sig fri och självständig trots sin skada (DeSanto-Madeya, 2006). 

 

”It´s not that freedom of being able to jump in the car and go wherever you 

want to go; you have to rely on public transportation. Also, just living 

around personal care, now I have timeframes when I need to be home. I 

don´t have the freedom of doing a lot of the spur of the moment, 

spontaneous things” (DeSanto-Madeya, 2006, s.279). 

 

Upplevelser av sammanhang 

Personer med ryggmärgsskada upplevde sammanhang i tillvaron när de kände att de kunde 

bemästra sin situation. De upplevde en känsla av mening och personlig utveckling genom 

livserfarenheter och sociala relationer. Hoppet handlar om hälsa och personlig utveckling. Temat 

är uppdelat i två subteman: Utvecklas som person och finna styrka i sociala relationer. 

 

Utvecklas som person 

Personerna upplevde att skadan gjorde att de såg sig själva med nya ögon. De hade en nyfiken syn 

på framtiden och på vilken väg livet fortsättningsvis kommer att ta. Känslan av att ha klarat av en 

påfrestande situation i livet ger en upplevelse av inre styrka, ”hardships create sorrow, but an 

injury makes you wiser” (Lohne, 2009, s.22). Den personliga utvecklingen ger en upplevelse av 

mening (Lohne, 2009; Lohne & Severinsson, 2005; Smith & Sparkes, 2005).  

 

”I feel that I have become more like…yes reflective…and maybe more 

philosophical, I don`t know…it…I need more space, my own space…and I 

go deeper now, I think that I reflect more than before, but I do not see this 

as a negative thing…” (Lohne & Severinsson, 2005, s.320). 

 

Personen med ryggmärgsskada hade anpassat sig till sina fysiska begränsningar och såg nya 

möjligheter i sin omgivning i stället för att fokusera på begränsningarna som skadan för med sig 

(Lohne, 2009; Lohne & Severinsson, 2004; Smith & Sparkes, 2005). Hopp omvandlas till verkliga 

erfarenheter när de uppfyller personliga mål och drömmar. Viljan och hoppet att kunna gå igen i 

framtiden finns fortfarande kvar men ligger inte längre i fokus och personen upplevde sig nöjd 

med livet som det är nu. Hoppet är att i framtiden uppleva hälsa och fortsatt personlig utveckling 

snarare än fysisk friskhet (Lohne, 2009; Smith & Sparkes, 2005). 
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”But focusing all your attention on walking again doesn`t let you live life 

now. How can you enjoy it and be happy with who you are and who you 

might become? For me, I don`t think you can” (Smith & Sparkes, 2005, 

s.1101). 

 

Personerna med ryggmärgsskada hade anpassat sig till den nya livssituationen och accepterat 

skadan. Därmed fokuseras meningen med livet på nuet snarare än vilja att återgå till livet som det 

var före skadan (DeSanto-Madeya, 2006; Lohne, 2009; Smith & Sparkes, 2005). Efter skadan 

omvärderades livet till att uppleva och uppskatta händelser ”här och nu”. Fokus låg på problem 

och utmaningar personen ställdes inför i vardagen.  

 

”That fact that I am spinal cord injured doesn´t prevent me from going and 

doing things. I can’t live life worrying. I´m not going to worry about 

something until it happens. I need to live life in the here and now” ( 

DeSanto-madeya, 2006, s.283). 

 

Finna styrka i sociala relationer 

Upplevelsen av ett meningsfullt liv kan enligt personer med ryggmärgsskada komma genom social 

kontakt med andra i sin omgivning, andra personer med ryggmärgsskada samt familj och vänner. 

Genom dessa möten kan personen få en syn på handikappet som att det inte är slutet, utan att livet 

fortsätter efter skadan och det finns positiva egenskaper att hämta ifrån detta (Smith & Sparkes, 

2005). Skadan kan ge en upplevelse av utanförskap och känsla av skam. I möte med andra 

personer med ryggmärgsskada kan personen inse att hon inte ska känna skam för sin skada och bli 

medveten om att det inte är hos dem problemet ligger om de blir behandlade annorlunda. Många 

personer med ryggmärgsskada uppger att familj och vänner gav dem hopp och styrka att utvecklas 

som personer och en känsla av att vara behövd (DeSanto-Madeya 2006; Smith & Sparkes, 2005).  

 

”One reason for this, and my whole change in who I am, I suppose, has to 

do with the help that other people have given me. Disabled, and able-

bodied, have taught me that being disabled isn`t the end of the world. Quite 

the contrary. You can be happy and live a very good life...” (Smith & 

Sparkes, 2005 s.1100). 

 

När personen med ryggmärgsskada inte upplever något sammanhang i social relationer eller i sin 

tillvaro infann sig en känsla av hopp- och meningslöshet. Tiden stod still och livet kändes 

innehållslöst, tomt och ensamt (Smith & Sparkes, 2005). Mannen i citatet har gått igenom en 

skilsmässa efter ryggmärgsskadan, träffar sina barn sällan och är beroende av personliga 

assistenter.  

 

”Life ended for me the day I broke the neck…. I was more a “doer” before 

the accident. Now I’m not much. Not much. I´m half my weight now. 

Believe it or not, I was big and strong. Now I am nothing. Life moves on, 

without me. That is how it is. How it will always be. I just survive. No 

ambitions. Nothing…. Sometimes I don´t think I can go on. I do. But life 

won’t improve. It can only get worse… There is no hope in my life” (Smith 

& Sparkes, 2005, s.1101). 
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 

För att svara på syftet med arbetet valdes analys av kvalitativa artiklar. Enligt Friberg (2006) 

lämpar sig kvalitativ litteratur bäst för att beskriva personernas upplevelser. Vi anser att analys av 

kvalitativa artiklar lämpat sig bra då olika upplevelser av hopp och mening hos personer med 

ryggmärgsskada har framkommit på ett tydligt sätt. Artiklarna som ingår i uppsatsen hittades i 

CINAHL. Vi tog hjälp av högskolans söksupport för vidare sökning i CINAHL och sökning i 

andra databaser men gav inga nya träffar. Litteratur som ingår i bakgrund, metod och diskussion 

hittades i högskolans bibliotek samt genom sökning i databaser. Den inledande litteratursökningen 

visade att många av de artiklar vi fann även handlade om mening och vi valde då att utvidga 

uppsatsens syfte till att handla om ”hopp och mening hos personer med ryggmärgsskada” för att få 

mer bredd.  Uppsatsens ämne är smalt men vi upplevde inga svårigheter att finna relevant litteratur 

som beskriver de valda fenomenen. Vi bestämde att artiklarna som ingick i resultatet inte fick vara 

skrivna före 1999 för att få med den nyaste forskningen. En artikel, Laskiwski och Morse (1993), 

ingår i resultatet och inkluderades eftersom den finns med som referens i flera av de inkluderade 

artiklarna och svarar på syftet. 

 

Vibeke Lohne och Elisabeth Severinsson har författat mycket litteratur som ingår i bakgrund och 

resultat. Vi har varit medvetna om att innehållet i uppsatsen kan bli färgat av dessa två författares 

forskning. Trots detta är forskarna ledande inom området och går inte att utesluta från uppsatsen. 

Artiklarna som ingår i resultat erbjuder ett tidsspann som sträcker sig från de första veckorna till 

flera år efter skadan. Vi anser att det stärker resultatet då artiklarna visar olika upplevelser av hopp 

och mening hos personer med ryggmärgsskada i ett brett tidsperspektiv 

 

För att analysera artiklarna användes Evans (2003) som underlag. Modellen var praktisk och var 

till stor hjälp som mall under analysen. Nyckelfynden som identifierades från artiklarna skrevs ner 

i ett dokument i Word och färgkodades för att skapa en överblick. Varje artikel hade en egen 

bokstavskod. Att använda bokstavskoder och färgkoder var till hjälp för att få en överblick var 

fyndet kom ifrån och vad det handlade om. Däremot var det tidskrävande att samla fynden i olika 

Word dokument. För att försäkra oss om att vår tolkning stämde överens med artiklarna har vi lagt 

ner mycket tid på att gå tillbaka till artiklarna för att dubbelkolla våra fynd. Om vi i stället hade 

klippt ut fynden från artiklarna tror vi att vi hade sparat mycket tid och arbete och fått en än 

tydligare överblick över fynden. Artiklarna som ligger till underlag för resultatet är skrivna i 

Norge, England, USA och Kanada. Vi tyckte att det fanns likheter mellan artiklarna då 

informanternas upplevelser hade tydliga likheter mellan varandra. Arbetet med att skapa teman och 

subteman samt hitta benämningar som beskriver innehållet har varit svårt och arbetats om flertalet 

gånger. Arbetet resulterade i två teman och fem subteman. 

 

Vi har båda lång erfarenhet av att vårda personer med ryggmärgsskada vilket innebär en risk att 

resultatet färgas av vår förförståelse. Vi har under arbetets gång varit noggranna med att undvika 

att lägga egna värderingar och inte göra tolkningar som inte går att styrka i resultatet från 

artiklarna. Vi upplever att vi bidragit till kunskapen om hur hopp och mening kan upplevas av 

personer med ryggmärgsskada.  
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Resultat diskussion  

Resultatet visar att personer med ryggmärgsskada upplever hopp och mening i tillvaron då de visar 

att de har en vilja att förändra sin situation. Främst längtar de efter att återfå sin förlorade kropp 

och hoppas på att få tillbaka livet som det var innan skadan. Främst längtar de efter att återfå sin 

förlorade kropp och hoppas på att få tillbaka livet som det var innan skadan. Att återfå sin 

förlorade kropp är störst första tiden efter skadan. Hoppet ger dem styrka och motiverar dem att 

träna vidare. Lohne (2008) beskriver hoppet som en inre styrka som får personen att orka ta sig 

igenom påfrestande perioder och sträva vidare mot förbättring. Hoppet att gå finns kvar även efter 

rehabiliteringen men ändrar inriktning och fokus och upplevs inte som viktigast i livet. I resultatet 

beskrivs hur personer med ryggmärgsskador har tagit sig igenom den första tiden efter skadan och 

funnit en mening med livet. Personerna inriktar sig mer på att bli så bra som möjligt och att 

uppleva hälsa. Hoppet om att gå och återfå kroppsfunktioner kan vara personernas drivkraft även 

flera år efter skadan. Smith och Sparkes (2005) skriver om hur personer som varit skadade mellan 

9-22 år fortfarande hade hopp om att kunna gå och väntade på ett medicinskt genombrott. För dem 

var hoppet att kunna återgå till livet som det en gång var lika viktigt som för personer med 

ryggmärgsskada i ett tidigt skede av rehabiliteringen. De såg livet som en väg till det slutgiltiga 

målet vilket var att en bot skulle upptäckas och att livet skulle återgå till hur det var innan olyckan. 

Hoppet är en viktig inre styrka hos personer med ryggmärgsskada, hur än hoppet kan te sig då det 

ger dem en mening med livet. Slutsatsen vi drar är att hoppet har en viktig funktion för personer 

med ryggmärgsskada oavsett vad hoppet kan vara. Livet efter skadan kan vara fyllt av motgångar 

och hoppet fungerar som en styrkekälla att ta sig igenom dessa. Hoppet kan ge livet en mening 

samtidigt som avsaknad av hopp innebär att personen inte känner sig som en helhet och därför inte 

heller upplever en mening. 

 

Sjuksköterskan ska inte ta hoppet från personen med ryggmärgsskada genom att exempelvis rasera 

deras tro på ett medicinskt genombrott då han/hon kan tro att dessa människor kan uppleva 

hopplöshet då hoppet raseras. Om de inte har något hopp som kan ge dem en inre styrka att ta sig 

igenom påfrestande situationer kan tillvaron bli svår och upplevas som meningslös. När personer 

upplever att deras hopp förloras kan leda till en upplevelse av hopplöshet (Wiklund, 2003).  På 

samma sätt som sjuksköterskan inte ska ta hoppet ifrån personen så det är viktigt att inte inge falskt 

hopp. Vår erfarenhet är att tiden efter skadan har personen frågor och tanker om hur livet kommer 

att bli och vad skadan innebär för deras framtida liv. Vi tycker att det är viktigt att sjuksköterskan 

reflekterar över vilken information hon ger till personen med ryggmärgsskada för att inte inge 

falskt hopp. Personen med ryggmärgsskada kan ha behov av att få prata om skadan och sina 

upplevelser med sjuksköterskan. Vi tror att det är viktigt för att kunna bearbeta det som inträffat 

och sjuksköterskan är ett stöd för personen i en svår situation. Genom att lyssna på personen som 

genomgår svåra situationer kan sjuksköterskan vara ett stöd och ge en upplevelse av att bli sedd 

(Wiklund, 2003). När personen upplever sig sedd och uppmärksammad kan det leda till upplevelse 

av mening i situationen. Lucke (1999) skriver om att personer med ryggmärgsskada upplever det 

positivt när vårdpersonal samtalar med dem som människor och inte bara lägger fokus på skadan. 

Vidare upplevde personen det upplyftande när sjuksköterskan uppmuntrade dem att fokusera på 

det positiva istället för det negativa. När sjuksköterskan påpekade personens framgångar i 

rehabiliteringen hjälpte det henne att se positivt på tillvaron (Lucke, 1999). Vår erfarenhet är att 

personer med ryggmärgsskada i tidig rehabilitering uppskattar raka ärliga svar och att 

sjuksköterskan inte räds för att prata om sådant som kan upplevas påfrestande . Vi tror att personen 
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med ryggmärgsskada får en positiv upplevelse av att bli sedd av sjuksköterskan som egen person 

och inte bara en patient med en diagnos. 

 

Att finna styrka i sociala relationer framkom som betydelsefullt för att personer med 

ryggmärgsskada skulle uppleva hopp och maning. Familj och vänner kan fungera som en styrka 

och hjälpa personen att stärka hoppet. Andra personer med ryggmärgsskada i samma situation kan 

ge personen hopp om hur livet kan bli trots skadan. Grundén (2005) skriver om vikten av att ha 

stöd från omgivningen för att klara sig igenom en krisreaktion. Anhöriga kan vara ett viktigt stöd 

för att klara av påfrestande situationer och en lång och rehabilitering. Vår erfarenhet att vårda 

personer med ryggmärgsskada är att anhöriga ofta är ett stort stöd för dem genom att vara där som 

tröst och stöd samt visa för personen att hon fortfarande är en viktig del av familjen eller 

bekantskapskretsen. Sand, Karlberg och Kreuter (2006) skriver om vikten av uppsökande 

patientföreningar och hur de ses som en viktig informationskälla för personer med ryggmärgsskada 

tidigt i rehabiliteringen.  Att se andra i samma situation som vet vad de pratar om är en viktig 

inspirationskälla och inger hopp.  

 

 ” When I was first injured and saw that guy roll in, like in the back wheels 

of his wheelchair, and he was dressed great and looked healthy. He said he 

had a girlfriend and a job, and you saw he was healthy. The visitation 

programme gave me a real kick because it gave concrete evidence that you 

can make a comeback. After that visit it was much easier to train, on the 

whole much easier to get up in the morning.” (Sand, et al., 2006, s.187) 

  

Personer med ryggmärgsskada upplever att det är frustrerande att vara beroende av vårdpersonal. 

Beroende på skadenivå och omfattning är personen i behov av hjälp från vårdpersonal med 

exempelvis hygien, förflyttningar och matning. Resultatet visar att personer med ryggmärgsskada 

upplevde sig sårbara och utsatta när de var beroende av andra. Sand, et al. (2006, s.187) skriver om 

hur personer med ryggmärgsskada upplever hur det är att bli beroende av vårdpersonal: ”You get 

so used to it that you didn´t care that much about how or what they did to you.”. Upplevelsen av 

att vara självständig kan väcka hopp och minska frustration hos personen som är beroende av 

vårdpersonal. Det är viktigt att sjuksköterskan är mån om att uppmuntra personen att ta kontroll 

över sin tillvaro och inte bara passivt ta emot vården. När personen som är i behov av hjälp från 

sjuksköterskan för att klara av det dagliga livet upplever att de har kontroll och delaktighet i 

vården ger det en ökad upplevelse av hälsa (Lucke, 1999). Vi tycker det är viktigt att involvera 

personen med ryggmärgsskada tidigt i sin vård och att uppmuntra till detta under hela 

sjukhusvistelsen. Resultatet visar att personer i beroendeställning har ett hopp om att bli 

självständiga. Vår uppfattning är att sjuksköterskan kontinuerligt bör jobba med att göra 

personerna med ryggmärgsskada så självständiga som möjligt. Rehabiliteringen skall hjälpa 

personer både genom att göra moment själv och att instruera andra att hjälpa dem. 

 

Praktiska implikationer i vården 

I arbetet med resultatet har det framkommit olika områden som sjuksköterskan kan vara hjälpt av i 

vården av personer med ryggmärgsskada: 

 

Uppmuntra patienten att vara självständig, ta kontroll över sin situation och vara delaktig i 

rehabiliteringen. Uppmuntra patienten att göra saker själv genom ord eller handling för att skapa 

en upplevelse av kontroll och en känsla av mening. 
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Genom anhöriga och kontakt med andra i samma situation kan personen finna tröst och styrka.  

Som sjuksköterska betyder detta att man finns där som stöd för personen och hennes anhöriga. 

Sjuksköterskan kan uppmuntra personen att behålla sociala relationer för att och det kan resultera 

att personen med ryggmärgsskada upplever en känsla av sammanhang och mening i tillvaron. 

 

Personer med ryggmärgsskada stävar efter att bli bemötta som jämlikar. Som sjuksköterska 

innebär detta att hon/han ser en person och inte en diagnos Det framgår av resultatet att personerna 

inte vill bli generaliserade som en grupp utan som unika individer och sjuksköterskan kan genom 

sitt bemötande ingen en upplevelse av att bli egen person med unika behov. 

 

Förslag på vidare forskning 

Forskningen kring hopp och mening hos personer med ryggmärgsskador gör ingen skillnad graden 

av funktionsbortfall. Det hade varit intressant att forska vidare på hur personer med höga 

nackskador som är i behov av ventilator upplever hopp och mening. Det finns mycket kvantitativt 

material som handlar om personer med ryggmärgsskadors skattning av livskvalité och det hade 

varit intressant att göra en sammanställning av detta i en eventuell framtida uppsats. Mer forskning 

hade behövts inom det kvalitativa fältet där det finns öppningar för mer empirisk forskning som 

handlar om personernas upplevelser av skadan och livet efter olyckan. Vidare hade det varit 

intressant att se hur upplevelsen hopp och mening är hos personer med andra neurologiska 

handikapp exempelvis MS. 
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Bilaga 1 

Översikt av analyserad litteratur 

 Perspektiv Syfte Metod Urval Resultat  Kvalitet  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titel 

Back to life 

again-

Patients 

experience 

of hope 

three to four 

years after a 

spinal cord 

injury- 

Alongitudal 

study 

Författare 

Lohne, V. 

Tidsskrift 

Canadian 

journal of 

neuroscience 

nursing 

Årtal 

2009 

Patient 

perspektiv 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hur upplevelsen 

av hopp beskrivs 

Ur ett 

patientperspektiv -

4 år efter en 

ryggmärgsskada. 

 

Vad är den 

uttalade meningen 

av hopp  3-4 år 

efter en 

ryggmärgsskada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Författaren 

använde sig av en 

fenomenologisk- 

Hermeneutisk 

intervju metod 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deltagarna 

(9st) var 

mellan 22 till 

68 år. 

Inklutionskret

erierna är att 

deltagarna ska 

vara över 20 

år,  ha en 

ryggmärgsska

da, kognitivt 

intakta och 

pratade något 

skandinaviskt 

språk. 

 

 

 

 

 

Livs 

relaterat 

hopp 

 

Kroppsrelat

erat  

hopp 

 

Kreativt och 

växande 

hopp 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Medelhög 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titel 

Hope during 

the first 

month after 

acute spinal 

cord injury 

Författare 

Lohne, V. & 

Severinsson, 

E. 

Tidsskrift 

Journal of 

advanced 

nursing 

Årtal 

2003 

 

 

Patient 

perspektiv 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utreda patientens 

upplevelse av 

hopp efter akut 

ryggmärgsskada 

 

 

 

 

 

 

 

 

Författaren 

använde sig av en 

fenomenologisk- 

Hermeneutisk 

intervju metod 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 män och 

fyra kvinnor 

mellan 22-76 

år, 

Inklutionskret

erierna är att 

deltagarna ska 

vara över 20 

år, mentalt 

orienterade 

och prata ett 

skandinaviskt 

språk. 

 

 

 
Bilder av 

det 

förgångna 

och 

framtiden 

 

 

Balans 

mellan inre 

känslomäss

iga 

dikotomier 

 

 

Hög 
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Titel 

Men, sport, 

spinal cord 

injury and 

narratives of 

hope 

Författare 

Smith, B. & 

Sparkes, 

A.C. 

Tidsskrift  
Social 

science and 

medicine 

Årtal 

 2005 

 

Patient 

perspektiv 

 

 

 

 

Undersöka hur 

olika former av 

hopp uttrycks hos 

män med 

ryggmärgsskada   

efter skada när de 

spelat rugby. 

 

 

 

14 deltager 

intervjuades 

3gånger i sina 

hem under ett 

årstid. 

Intervjuerna 

utgick från 

deltagarnas egna 

livshistoria. 

 

 

 

 

Deltagarna 

kontaktades 

genom ett 

brev som 

skickades ut 

tillsammans 

med en 

tidning som 

vänder sig till 

personer med 

ryggmärgsska

da. Deltagarna 

fick då själva 

bestämma om 

de ville vara 

med i studien.  

 

Konkreta 

hopp och 

återlämnand

e  

 

Transcende

nt hopp och 

strävan 

 

Förtvivlan 

och kaos 

 

 

 

Medelhög 

 

 

Titel 

Patients´ 

experiences 

of hope and 

suffering 

during the 

first year 

following 

acute spinal 

cord injury 

Författare 

Lohne, V. & 

Severinsson, 

E. 

Tidsskrift 

Journal of 

clinical 

nursing 

Årtal 

2004 

 

Patient  

perspektiv 

 

 

Utreda patientens 

upplevelse av 

hopp under det 

första året efter 

akut 

ryggmärgsskada 

 

 

 

Författaren 

använde sig av en 

fenomenologisk- 

hermeneutisk 

intervju metod 

 

 

Inklutionskrite

rierna är att 

deltagarna ska 

vara över 20 

år, mentalt 

orienterade 

och prata ett 

skandinaviskt 

språk. 

 

 

Den onda 

cirkeln 

 

Längtan 

Hög 

Titel 

The 

meaning of 

living with 

spinal cord 

injury 5 to 

10years after 

the injury 

Författare 

DeSanto-

Madeya, M. 

Tidsskrift 

Western 

journal of 

nursing 

 

Patient och 

anhörig 

perspektiv 

 

Syftet med studien 

är att öka 

förstålelsen för 

meningen med 

ryggmärgsskada 

och familjens 

perspektiv åren 

efter en akut 

skada. 

 

En tolkande 

fenomenologisk 

metod användes 

för att tolka 

meningen med att 

leva med 

ryggmärgsskada 

 

20 deltagare 

är med i 

studien och är 

mellan 24-55 

år.  

Patienterna 

har varit 

skadade  i 5-

10 år samt  

deras 

anhöriga. 

 

Söka efter 

förståelse 

för ett liv 

som är 

okänt 

 

Snubblat 

fram längs 

en obelyst 

väg 

 

Se sig själv 

genom 

 

Hög 
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Årtal 

2006 
målat glas 

 

utmanande 

av 

kärlekens 

band 

 

Att vara 

fjättrad vid 

skadan 

 

Att flytta 

fram ett 

nytt sätt att 

leva  

 

Söka efter 

nytt 

normaltillst

ånd 

 
 

Titel 

The patient 

with spinal 

cord injury: 

the 

modification 

of hope and 

expressions 

of despair. 

Författare 

Laskiwski 

S& Morse 

J.M. 

Tidsskrift 

Canadian 

Journal of 

Rehabilitatio

n 

Årtal 

1993 

Patient 

perspektiv 

Skapa en 

förståelse om hur 

det är att vara 

patient på en 

ryggmärgsskadeav

delning. Och hur 

man kan förutse 

att leva med en 

permanent 

funktionsnedsättni

ng. 

Etnografisk 

metod. 

Observationsstudi

e och intervjuer. 

18 personer 

med 

nackskada, 

13personer 

med skada på 

bröst eller 

ländrygg. 3 

kvinnor och 

resterande 

män. Åldrarna 

var mellan 17 

– 67 (medel 

33,8 år). Tio 

är gifta och 15 

singlar, 5 

skilda och en 

änka. 

Upplevelsen 

av en 

förändrad 

kropp. 

Anpassning 

till en ny 

livssituation

. Ett 

föränderligt 

hopp mot 

framtiden. 

  

Titel 

The power 

of hope: 

patients´ 

experience 

of hope a 

year after 

acute spinal 

cord injury 

 

Patient 

perspektiv 

 

Utreda patientens 

upplevelse av 

hopp ett år efter 

ryggmärgsskada 

 

Författaren 

använde sig av en 

fenomenologisk- 

hermeneutisk 

intervju metod 

 

Inklutionskret

erierna är att 

deltagarna ska 

vara över 20 

år, mentalt 

orienterade 

och prata ett 

skandinaviskt 

 

The power 

of hope 

Hög 
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Författare 

Lohne, S & 

Severinsson, 

E. 

Tidsskrift 

Journal of 

clinical 

nursing 

Årtal 

2005 

språk. 
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Bilaga 2 

Modell för artikelgranskning 

Ja  Delvis  Nej  Vet ej  

 

Frågeområde A. Syfte  
1. Är syftet med studien tydligt  

beskrivet?   3  2  1  0  

Kommentar:____________________________________________________________________  

Ja  Delvis  Nej  Vet ej  

Frågeområde B. Metod  
2. Redogörs för vilken kvalitativ  

metod som har använts?  3  2  1  0  

 

3. Är designen av studien relevant  

för att besvara frågeställningen? 3  2  1  0  

Kommentar:_______________________________________________________________________  

 

Ja  Delvis  Nej  Vet ej  

Frågeområde C. Urval  
4. Är urvalskriteriet för  

undersökningsgruppen tydligt  

beskrivna?   3  2  1  0  

 

5. Beskrivs var undersökningen  

genomfördes?   3  2  1  0  

 

6. Beskrivs var undersöknings-  

gruppen kontaktades?  3  2  1  0  

 

7. Beskrivs när undersöknings-  

gruppen kontaktades? 3  2  1  0  

 

8. Beskrivs hur undersöknings-  

gruppen kontaktades?  3  2  1  0  

 

9. Beskrivs vilken urvalsmetod  

som användes (ex. strategiskt  

urval, snöbollsurval, teoretiskt  

urval)?   3  2  1  0  

 

10. Beskrivs den inkluderade  

Undersökningsgruppen på ett  
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tydligt sätt (ex. ålder, kön,  

utbildning)?   3  2  1  0  

 

11. Är undersökningsgruppen  

lämplig?   3  2  1  0  

Kommentar:_______________________________________________________________________  

 

Ja  Delvis  Nej  Vet ej  

Frågeområde D. Datainsamling  
12. Beskrivs vem som utförde  

datainsamlingen ?  3  2  1  0  

 

13. Beskrivs vilka datainsamlings-  

metoder som använts på ett  

tydligt sätt (vilken typ av frågor  

som användes)?  3  2  1  0  

 

14. Är data systematiskt samlade  

(finns formulerade frågeområden,  

intervjuguide)?  3  2  1  0  

Kommentar:_______________________________________________________________________  

 

Ja  Delvis  Nej  Vet ej  

Frågeområde E. Dataanalys  
15. Beskrivs hur begrepp, teman och  

kategorier är utvecklade och tolkade  

på ett tydligt sätt ? (ex. finns  

beskrivning/tabell över hur  

kondensering och abstraktion skett,  

citat som stärker)  3  2  1  0  

 

16. Är analys och tolkning av resultat  

diskuterade?   3  2  1  0  
 

17. Är resultaten trovärdiga?  3  2  1  0  

 

18. Är resultaten pålitliga?  3  2  1   0  

 

19. Finns stabilitet och överens-  

stämmelse?   3  2  1   0  

Kommentar:_______________________________________________________________________  

 

Ja Delvis Nej Vet ej  

Frågeområde F. Etiska frågor  
20. Finns det tillräckligt beskrivet  

hur deltagarna informerats?  



 22 

(muntligt, skriftlig, frivillighet,  

konfidentialitet)  3  2  1  0  

 

21. Finns det beskrivet om forskarna  

har inhämtat informerat  

samtycke?   3  2  1  0  
 

22. Har etisk kommitté godkänt  

23. studien (eller diskuteras detta)? 

3  2  1 0  

 

Kommentar:_______________________________________________________________________  

 

Ja  Delvis  Nej  Vet ej  

Frågeområde G. Diskussion  
24. Är de tolkningar som presenteras  

baserat på insamlad data?  3  2  1 0  

  

25. Går det att återkoppla resultaten  

till den ursprungliga forsknings-  

frågan?   3  2  1  0  

 

26. Har resultaten klinisk  

relevans?   3  2  1  0  

 

27. Diskuteras metodologiska  

brister och risk för bias?  3  2  1  0  

Kommentar:_______________________________________________________________________  

Sammanvägd poängbedömning  
 

Den erhållna poängen (3, 2 eller 1) för varje frågeområde ovan summeras. Hösta poäng är 21 och lästa 

poäng är 7. Den sammanvägda bedömningen, Hög, medelhög eller låg ringas in.  

 

Hög vetenskaplig kvalitet (19-21p)  

Medelhög vetenskaplig kvalitet (12-18p)  

Låg vetenskaplig kvalitet (7-11p) 
 

 

 

 


