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Bakgrund: Sjuksköterskor är en viktig länk i omvårdnaden kring den traumatiskt 
skallskadade patienten och dennes anhöriga. Den tidigare forskningen inom området har visat 
hur viktigt bemötandet och anhörigmedverkan är för patientens tillfrisknande. De kognitiva 
problem som ofta uppstår hos en traumatisk skallskadad patient är också de som är svårast att 
bemöta och behandla. Syfte: Att sammanställa och belysa forskning, som beskriver 
sjuksköterskors roll i omvårdnadsarbetet av traumatiskt skallskadade patienters speciella 
behov av omvårdnad. Metod: En litteraturöversikt med 13 empiriska artiklar. Resultat: 
Sjuksköterskor har en nyckelroll i att förmedla information till patient, anhöriga och övriga i 
rehabiliteringsteamet. En annan del av rollen är att koordinera samverkan mellan olika 
yrkeskategorier för att främja patientens välbefinnande. Diskussion: Sjuksköterskor som 
arbetar på en rehabiliteringsavdelning, behöver mer kunskap och utbildning om bl. a kognitiva 
beteendeproblem. Dessutom behöver patient och anhöriga få bättre och mer enhetlig 
information om skadan och rehabiliteringsprocessen. 
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Background: The nurse is an important link between the traumatic brain injured patient and 
its relatives in the professional nursing. The previous research within the area shows that the 
meeting and participation between the nurse and the patient and its relatives is very important 
for the wellbeing of the patient. The cognitive problems that often occur among the traumatic 
brain injured patient are also the hardest to answer and treat. Purpose: To compile and 
illustrate research that describes the nurse’s role in the caring of a traumatic brain injured 
patient and its special need of care. Method: A literature review with 13 empirical articles. 
Result: The nurse has the key role in mediating information between the patient, its relatives 
and the rest of the rehabilitation team. Another part of the role is to coordinate collaboration 
between the different profession cathegories to promote the patients wellbeing. Discussion: 
More knowledge and education within the area of cognitive behavior is needed from the 
nurses in the rehabilitation settings. Furthermore patient and their close relatives do need 
better and more adequate information about the injury and the rehabilitation process. 
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INLEDNING 

Målet med denna litteraturöversikt är att öka kunskapern om sjuksköterskors roll i 
rehabiliteringen efter en traumatisk hjärnskada. För sjuksköterskor på en 
rehabiliteringsavdelning är det viktigt att vara väl medveten om vilka svårigheter en 
traumatiskt hjärnskadad patient genomlider samt att kunna förmedla sin kunskap om den 
specifika patientens svårigheter och rättigheter till dennes anhöriga.  
 
I Sverige råkar varje år över 20 000 människor ut för olyckor, som leder till hjärnskador Av 
dem är 80% lätta hjärnskador och 20% medelsvåra till svåra hjärnskador (Hjärnkraft, 2009). 
 
Enligt kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska ska de etiska principerna uppfyllas 
i varje enskilt möte med patienten. Alla patienter har lika rätt att bli väl omhändertagna på ett 
respektfullt, omsorgsfullt och yrkeskunnigt sätt. De svårast sjuka ska också känna att de får 
omsorg med respekt och värdighet. Ingen ska behöva dö ensam (Socialstyrelsen, 2005). 
 
Detta arbete är speciellt inriktat på vad sjuksköterskor ger för omvårdnad vad gäller de 
specifika fysiska, psykiska och sociala behoven hos en skallskadad patient. Arbetet inriktar sig 
också på hur sjuksköterskor identifierar och bedömer patientens egna resurser och förmåga till 
egenvård samt vad sjuksköterskor kan göra för att ge vägledning och möjliggöra optimal 
delaktighet mellan patient och närstående för fortsatt omvårdnad och rehabilitering. 

BAKGRUND 

Traumatiska hjärnskador 
Traumatiska hjärnskador är skador orsakade av yttre våld, som trafikolyckor, misshandel, 
fallolyckor eller arbetsplatsolyckor (Sjödén, 1998). Skadan kan uppstå genom t ex kross- och 
penetrationsskador, men även utan skallbensfrakturer kan hjärnan ta allvarlig skada. Vid yttre 
våld kan rotationsskador uppstå, som kan orsaka blödningar och slitningar i hjärnans inre 
struktur. I den sekundära fasen kan blödningar ge ett högre intrakraniellt tryck som leder till 
syrebrist och vävnadsdöd (Holm & Jansson, 1996; Sjödén, 1998; Strandberg, 2006). 

Livskvalitet  
Inom den humanvetenskapliga forskningen används begreppet livskvalitet, som beskriver hur 
livssituationen upplevs. Faktorer som kan mätas för att uppskatta livskvaliteten är: 
Den generella tillfredställelsen med livet, arbetsförmåga, ekonomi, dagliga och sociala 
aktiviteter, symtom, stress, socialt stöd, uppnådda mål, självförtroende, depression och 
copingförmåga (De Palma, 2001). 
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 Coping står för olika strategier att hantera påfrestningar och krav (Nationalencyklopedin, 
2009.). 

Rehabilitering 
WHO:s definition på rehabilitering lyder: ”Rehabiliteringen är en problemlösande, pedagogisk 
process som syftar till att reducera oförmågan och handikappet som uppstår till följd av en 
sjukdom eller skada, där denna process med nödvändighet begränsas av så väl tillgängliga 
resurser som av den bakomliggande sjukdomen/skadan” (Sjödén, 1998. s 249). Detta innebär 
att personen på något sätt har mist eller till viss del förlorat sin ”duglighet ”eller förmåga och 
genom åtgärder och aktiviteter kan sättas igång för att sedan återgå till ett så normalt liv som 
möjligt ( a a.). 
 
Hjärnskaderehabiliteringen innefattar två interventionsområden: Den remediativa träningen 
som är inriktad på uppträning av de tidigare funktionerna patienten hade före skadan och som 
påbörjas i den tidiga rehabiliteringsfasen. I det senare stadiet påbörjas den så kallade 
kompensatoriska träningen som är mer inriktad på att kringgå samt att anpassa sig till de olika 
funktionsnedsättningar som kan uppstå till följd av en traumaskada genom hjälpmedel och 
anpassat stöd. Genom att kombinera dessa insatser så har det uppnåtts bra behandlingsresultat 
då det gäller t ex. den kognitiva rehabiliteringen (Strandberg, 2006). 

 

Funktionell terapi 
 

   
Terapikomponenter        Stöd    Reaktioner 

 

Figur 1. Rehabiliteringsmodell. (Wallace, et.al. 2007) (a a  s. 1376). 

Funktionell terapi 

Emotionell Logistik Miljö  Program Vad Var/När       Hur 

 
 

Terapikomponenter  
 
Frågan vad förklarar vad funktionell terapi utgörs av.  
Den funktionella terapin innehåller individanpassad terapi, där all rehabilitering utgår från den 
personliga förmågan. Den är strukturerad och schemalagd men ändå flexibel utifrån ork och 
önskemål från patienten. Gemensamma aktiviteter i grupp finns för olika intressen som t ex 
fiske eller utflykter. Terapin är också anpassad för att göra patienterna mer självständiga, som 
att de själva får bestämma vad de vill göra på fritiden och planera för aktiviteten. Terapin tar 
tillvara de intressen patienten hade före skadetillfället även familj och vänner involveras. Den 
fysiska förmågan tränas regelbundet genom personanpassade övningar. Allt genomsyras av en 
positiv och innovativ anda (Wallace, Evans, Arnold  & Hux., 2007). 
 

2 



Var/ När: förklarar frågan om var och när terapin ska utföras. 
Situationer, som händer i verkligheten övas i trygg miljö på rehabiliteringsboendet, vardagliga 
saker som att handla matvaror repeteras först för att sedan genomföras i verklig miljö (Wallace, 
et.al., 2007). 
 
Frågan hur förklarar  vem som hjälper till i terapin. 
Patenten står i centrum där all rehabiliteringspersonal, familj och vänner hjälps åt att stödja 
patienten genom de situationer som uppstår (a a). 
 
Stöd 
Miljö: Miljön där rehabiliteringsprogrammet genomförs är väldigt betydelsefull. Att patient 
och anhöriga trivs och upplever miljön som positiv är viktig för att optimal återanpassning ska 
kunna ske (a a). 
 
Program: Alla inblandade i rehabiliteringen upplever att den funktionella terapin ska vara 
byggd på samarbete, ha 24- timmars tillgänglighet, involvera familj och vänner, förbereda 
patient och anhöriga för utskrivning och vara medvetna om patientens rätt till integritet och 
privatliv. Den sista komponenten (och kanske den viktigaste) är den tredimensionella aspekten 
på rehabiliteringens mål. I den första dimensionen kommer den grundläggande fysiska 
omvårdnaden, i den andra dimensionen är rehabiliteringsstegen och den tredje dimensionen är 
att personal och anhöriga arbetar för att patienten ska känna hopp och glädje inför framtiden (a 
a). 
 
Reaktioner 
Emotionell: Anhöriga uttrycker stor tacksamhet och glädje över att deras anhöriga får ta del av 
det funktionella terapiprogrammet. De upplever att deras anhöriga gör stora framsteg men de 
känner även skuld över att inte kunna vara delaktiga i alla rehabiliteringssteg (a a). 
 
Logistik: Anhöriga upplever att steget mellan den medicinska rehabiliteringen och den 
funktionella rehabiliteringsmodellen var stort och att den funktionella terapimodellen är svår 
att förstå. Detta för att den funktionella terapin kan utföras i olika miljöer och den medicinska 
utförs inne på sjukhuset (a a).  

Tidigare forskning 

Sjuksköterskors roll 

Att bemöta, rehabilitera och vårda patienter med hjärnskador kräver stor kunskap av 
sjuksköterskor. Det är viktigt att uppmärksamma beteende, aggression, agitation och 
depression för att kunna avgöra hur bemötandet ska gå till. Den hjärnskadade patienten kan 
lida av bristande sjukdomsinsikt och är då väldigt impulsiv (Mott, Nagy & O’Really, 2006; 
Amato, Mion & Salter, 2006; Jean- Bay, 2000). 
Sjuksköterskor, som arbetar på en rehabiliteringsavdelning för skallskadade patienter, behöver 
vara insatta i vilka omständigheter och miljöer som utlöser stress och aggressioner hos 
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patienterna som t ex för mycket stimuli, intryck och uppmaningar. Andra utlösande moment 
till förvirringstillstånd är plötsliga förändringar som hormonförändringar i menscykeln, feber 
eller läkemedel. Genom sin erfarenhet lär sig sjuksköterskor att undvika situationer som är 
provocerande för patienten och att vid svårigheter bibehålla lugnet. Sjuksköterskor lär även ut 
till anhöriga hur den specifika patienten reagerar så att påfrestande situationer kan undvikas 
(Pryor, 2004). 
 
För att påvisa hur en skallskadad person upplever sitt funktionshinder, får 
omvårdnadspersonalen prova på hur det känns i simulationsövningar. Detta har visat sig göra 
personalen mer förstående (Pentland, Hutton, MacMillan & Mayer, 2003).  

Rehabiliteringsmål 
Målen med rehabiliteringen är långt mer djupgående än behandlingsinsatserna. 
Rehabiliteringen går ett steg längre då den även ser till konsekvenserna av skadan (Holm, et. 
al. 1996).  
 
En kinesisk studie har påvisat att funktionsförmågan kommer tillbaka snabbare vid tidig och 
intensiv rehabilitering, där man har utökat terapitiden från två till fyra timmar per dag (Zhu, 
Poon, Chan & Chan, 2001). Även då det gäller svårt skallskadade patienter har tidig 
rehabilitering visat sig vara fördelaktig. Hos t ex en svårt skallskadad patient var förmågan till 
självständig ADL återställd efter tre månader (Haas & Kirschner, 2001). 
 
Sjukdomar och skador i hjärnan kostar samhället stora pengar, ca tio gånger mer än 
behandling av en cancersjukdom, dessutom blir det stora personliga tragedier som följd. 
Eftersom kostnaden för sjukhusvistelsen är så dyr, är det viktigt att ett samarbete mellan 
slutenvård, kommun, försäkringskassa och försäkringsbolag påbörjas redan när patienten 
skrivs in, detta för att minska ekonomiska och psykologiska påfrestningar för den enskilde och 
samhället (Scheibenpflug & Schön, 2001).  

Anhörigmedverkan 

Anhöriga har en stor betydelse för framtida resultat och är nyckelpersoner i 
rehabiliteringsarbetet. De känner patienten och vet vilka svårigheter som har tillkommit efter 
olyckan (Scheibenpflug. et.al , 2001). I en studie av Thorn (2000) beskrev sjuksköterskor att 
anhörigmedverkan i rehabiliteringsarbetet redan på sjukhuset var viktigt för patientens 
tillfrisknande. Att som närstående dessutom vara villig att hjälpa till med omvårdnaden, 
liksom att familjen pratar om sina förväntningar angående patientens tillfrisknande, är också 
positivt. Det är även viktigt för den skallskadade patientens tillfrisknande att sjuksköterskor 
uppmärksammar familjens kunskap om den anhöriges sjukdom och hur familjens 
copingstrategier ser ut.  
 
 
Sjuksköterskor är en viktig länk mellan det medicinska och det sociala samt den fortsatta 
rehabiliteringen efter patientens hemkomst (Sjödén, 1998).  
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Omvårdnadsteoretiska utgångspunkter enligt Aaron Antonovsky 
När en person råkar ut för en olycka som resulterar i en traumatisk skallskada, påverkar det 
hela livssituationen. Händelsen påverkar i lika stor omfattning personens anhöriga. I 
rehabiliteringen är det sökandet efter patientens nya roll i livet som är den stora utmaningen. I 
Antonovskys KASAM finns de komponenter som är betydelsefulla och användbara i 
rehabiliteringen av dessa patienter. 
 
KASAM: Innebär att tillvaron för individen blir begriplig, hanterbar och meningsfull och 
används även i rehabiliteringsprocesser. KASAM är ett globalt begrepp som uttrycker en stark 
känsla av begriplighet och hanterbarhet hos individen. De utmaningar och krav som 
människan möter under sin livstid gör att hon växer. 

Historik om Aaron Antonovsky 
Aaron Antonovsky föddes år 1923 i Brooklyn, USA. Antonovsky fick sin titel som professor i 
medicinsk sociologi år 1955. Anotonovsky verkade vid det israeliska forskningsinstitutet i 
Jerusalem från år 1960 fram till sin död 1994. Antonovskys mest uppmärksammade forskning 
handlar om samhällsklass kopplad till sjuklighet och död samt hans arbete med KASAM 
(Känsla Av SAMmanhang). 

Ur sjuksköterskors perspektiv 
Hälsopromotion är en modell framtagen av Antonovsky (1996) som används för att hitta 
hälsofrämjande faktorer. Hälsopromotion ingår i det hälsofrämjande arbetet, där tyngdpunkten 
ligger på känsla av sammanhang. Antonovsky (1988) menar att en del i sjuksköterskans roll är 
arbetet med hälsopromotion. Ur sjuksköterskors perspektiv handlar hälsopromotion om 
hälsofrämjande omvårdnad, om att skapa stödjande miljöer och yttre förutsättningar, för både 
patient och anhöriga. Sjuksköterskors fokus ligger på patientens beteende och de egenskaper 
patienten har som främjar hälsa - att ta tillvara på det friska (a a). 
 
Ur ett patogent perspektiv handlar hälsopromotion om att som sjuksköterska ha kunskap om 
samband mellan orsak, symtom, diagnos och behandling (a a). 

Ur patient och anhörigas perspektiv 
Att sjuksköterskor gör rehabiliteringen begriplig, hanterbar och meningsfull. 
 
Begriplighet innebär: 

• Att patient och anhöriga får kunskap om skadans omfattning och lokalisation. 
• Att patient och anhöriga får kunskap om deras roll i rehabiliteringen. 
• Att patient och anhöriga får kunskap om rehabiliteringsplan och dess innehåll. 
• Att patient och anhöriga får kunskap om avdelningens arbetsmetoder och miljö. 

För patienten är begriplighet, att finna sin nya roll i livet, kunna tolka språk och symboler och 
att målen är uppnåeliga. För anhöriga är det viktigt att förstå den anhöriges svårigheter 
(Antonovsky, 1988).  
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Hanterbarhet innebär: 
• Att patient och anhöriga har möjlighet att påverka rehabiliteringstakten, 

veckoplanering och andra beslut som fattas. 
• Att patient och anhöriga har möjlighet att utveckla sin egenkompetens vad gäller 

kommunicering och sociala färdigheter. 
• Att patient och anhöriga har möjlighet att få hjälp och stöd i kontakter med 

myndigheter som försäkringskassa, försäkringsbolag och kommun, men även kontakter 
med rehabiliteringsteam i hemmet. 

Hanterbarhet är för patienten och anhöriga att återanpassa sig till vardagen, att bibehålla 
sociala kontakter och att det finns tillräckliga ekonomiska resurser (a a). 
 
Meningsfullhet innebär: 

• Att patient och anhöriga upplever sig motiverade att göra rimliga lång- och kortsiktiga 
framtidsplaner 

• Att patient och anhöriga upplever sig bli väl bemötta och rättvist behandlade av 
omvårdnadspersonalen. 

• Att patient och anhöriga upplever relationen till omvårdnadspersonalen som tillitsfull. 
• Att patient och anhöriga upplever att tiden i rehabilitering är positiv med god stämning 

och trevlig miljö. 
Meningsfullhet är för patienten att hitta motivation i utmaningar och att övervinna dem (a a). 

PROBLEMFORMULERING 

Forskning och annan utveckling inom både omvårdnad och neurologi går fort framåt och 
kräver därför mer kunskap från alla, som är delaktiga i själva omvårdnadsprocessen kring den 
drabbade. Både då det gäller patienten själv, men även vikten av att ha med anhöriga i vården 
från första början. Sjuksköterskor på en rehabiliteringsavdelning behöver vara väl medvetna 
om vilka svårigheter en traumatiskt hjärnskadad patient genomlider samt att kunna förmedla 
sin kunskap om den specifika patientens svårigheter och rättigheter till dennes anhöriga. Den 
forskning som studerats i bakgrunden visar att sjuksköterskors bemötande och 
kunskapsförmedlande till patient och anhöriga är viktig för patientens tillfrisknande. Det finns 
ingen specifik utbildning eller mall för hur sjuksköterskor kan bemöta och mildra skallskadade 
patienters utåtagerande, så vad baserar sjuksköterskor sitt handlande på? 
 
Målet med detta arbete är därför att få mer kunskap om vad sjuksköterskors roll i 
omvårdnaden består i då det gäller de specifika fysiska, psykiska och sociala behoven hos en 
skallskadad patient. Vad kan sjuksköterskor göra för att ge vägledning och möjliggöra optimal 
delaktighet mellan patient och närstående för fortsatt omvårdnad och rehabilitering? 
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SYFTE 

Syftet med litteraturöversikten är att sammanställa och belysa forskning som beskriver 
sjuksköterskors roll i omvårdnadsarbetet av traumatiskt skallskadades patienters speciella 
behov av omvårdnad. 

Frågeställningar 
- Hur kan sjuksköterskor stärka anhörigas kunskaper och medverkan i omvårdnaden av 

den traumatiskt skallskadade patienten? 
- Vad är sjuksköterskors roll efter utskrivningen av en traumatiskt skallskadad patient? 

METOD  

Metoden som är vald att användas är litteraturöversikt. Att använda litteraturöversikt som 
metod är ett bra sätt att få reda på den kunskap som finns inom ett forskningsområde samt att 
se om det finns kunskapsluckor. Motiven till den valda metoden är: att skapa en överblick av 
det avgränsade området, att träna på att sammanställa publicerad forskning samt att skapa en 
plattform för uppmuntran till fortsatt forskning inom området. Detta genom att få en överblick 
i sjuksköterskors arbetsmetoder, då det gäller att arbeta med traumatiskt skallskadade patienter 
och deras anhöriga (Friberg, 2006).  
 
Arbetet har strukturerats efter Fribergs litteraturöversiktsmodell (Bilaga 2).  

Urval 
Urvalet av vetenskapliga artiklar är avgränsat till början av tjugohundratalet och framåt. De 
utgörs av internationella empiriska studier av kvalitativ inriktning. Arbetet avgränsas till 
vuxna med en traumatisk skallskada. Personer yngre än 18 år utesluts samt strokepatienter och 
personer med medfödda hjärnskador. Exkluderas gör även patienter som lider av 
posttraumatiskt stress. Detta för att avgränsa arbetet och lättare kunna tydliggöra syftet med 
studien.  
 
Inkluderas gör studier som handlar om vuxna patienter, som drabbats av en traumatisk 
skallskada, oavsett art av olycka. Studierna, som inkluderats ska innehålla sjusköterskors 
upplevelse av deras roll i omvårdnaden inom rehabilitering samt patienters och anhörigas 
upplevelse av omvårdnaden inom rehabilitering.  
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Datainsamling 
Databaserna som använts är CINAHL och Academic Search Elite. Sökorden som använts är 
patient, nurse*, rehabilitation, traumatic brain injury, family, brain injury, nurse role, nursing, 
education, telephone support, left hemisphere injury, right hemisphere injury och TBI. Efter 
sökningarna lästes 25 vetenskapligaartiklar av de valdes 13 stycken ut för att användas i 
resultatdelen. 
 
 
Identifiering        
av sökord        
och begrepp    
 
 
 
 
 
 
 
Figur 2. Flödesschema för litteraturstudieomarbetning efter Polit &Beck (2003). 
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Sökorden används i olika kombinationer för att få fram det optimala resultatet av sökningarna 
 
 
Tabell1: Litteratursökning, redovisning av de sökta vetenskapliga artiklarna. 

Databas Sökord Antal träffar Antal lästa 
artiklar 

CINAHL Family AND brain injury 
Fulltext 

 
178 

 
10 

CINAHL Nursing AND 
rehabilitation AND TBI 
Fulltext 

 
17 

 
1 

CINAHL Patient AND education 
AND traumatic brain 
injury 
Fulltext 

 
63 

 
3 

CINAHL Brain injury OR left 
hemisphere injuries OR 
right hemsphere injuries 
AND nurses role 

 
22 

 
1 

CINAHL Family AND traumatic 
brain injury 

115 2 

Academic Search 
Elite 

Nurse role AND 
rehabilitation 
Fulltext 

 
18 

 
2 

 

8 



 
Academic search 
Elite 

Nurse* AND 
rehabilitation AND 
traumatic brain injury 
Fulltext 

 
23 

 
4 

Academic search 
Elite 

Nurse* AND 
rehabilitation AND 
traumatic brain injury 
AND telephone support 
Fulltext 

 
50522 

 
2 

 

Analys 
Analysen genomfördes utifrån Friberg (2006). Först lästes artiklarna igenom, därefter 
identifierades likheter och skillnader i artiklarnas resultat i förhållande till syfte och 
frågeställningar, sist görs en sammanställning av resultaten, som redovisas i olika över- och 
underteman, bilaga 2 (Friberg, 2006). Med ett öppet och neutralt sinne läses texterna igenom 
för att försöka utesluta förutfattade meningar. Enligt Forsberg och Wengström (2008) är det 
lätt att författarna tolkar texterna ur sitt eget perspektiv. 

Etisk bedömning 
Enligt Helsingforsdeklarationen ska varje empirisk studie innehålla information till 
försökspersonen om rätten till de tre etiska principerna. Autonomiprincipen; respektera andras 
förmåga och rätt till självbestämmande, medbestämmande och integritet. Godhetsprincipen; 
var och en ska sträva efter att göra gott och inte utsätta någon för skada, risk eller risk för 
skada. Rättviseprincipen; alla ska behandlas lika, vid olik behandling ska det gå att hänvisa till 
etiskt relevanta skillnader. (MRF- rapport 2, 2003). De vetenskapliga artiklarna som tas med i 
studien har ansökt om etisk prövning hos en etisk kommitté samt är godkända av kommittén. 
Litteraturöversikt som metod innebär att en etisk bedömning på arbetet inte är möjlig utan 
artiklarna som granskas ska vara etiskt bedömda (Forsberg & Wengström, 2008).Inget av det 
som skrivits i litteraturöversikten är kopierat eller fabricerat, (MRF- rapport 2. 2003). 
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RESULTAT 

Efter sammanställning och analys av samtliga vetenskapliga artiklar framkom följande 
huvudteman: Kommunikation, Stöd och Sjuksköterskors samverkan i vårdkedjan. De 
underteman som framkom var Information/ undervisning, Medverkan, Patient- och 
anhörigstöd, Emotionellt stöd, Koordinering och Rehabiliteringsprocessen. Översikten visas 
här nedan i tabell 2. 
 
Tabell 2: Översikt av huvudteman och underteman. 

Huvudtema Undertema 
 
Kommunikation 
 
 
Stöd 
 
 
 
Sjuksköterskors samverkan i vårdkedjan 

Information/ Undervisning 
Medverkan 
 
 
Patient- och anhörig stöd 
Emotionellt stöd 
 
 
Koordinering 
Rehabiliteringsprocessen  
 

 

Kommunikation 

Information och undervisning 
Patient och anhöriga upplever det viktigt att få information vid rätt tillfällen. Informationen 
behöver också vara saklig, förståelig och anpassad i tid och rum. Bristfällig information kan 
skapa oro och oförutsägbarhet, vilket kan leda till misstänksamhet och minskad tillit till 
vårdpersonalen. Patient och anhöriga har svårt att ta in och förstå information som ges i det 
akuta skedet och det är därför av vikt att upprepa given information vid olika tillfällen 
(Lefebvre & Levert, 2006; Jumisko, Lexell & Söderberg, 2007).  
 
Om informationen till patient och anhöriga inte är överensstämmande kan det göra att patient 
och anhöriga upplever ovisshet och osäkerhet inför framtiden (Lefevbre, Pelchat, Swaine, 
Gélinas & Levert, 2005).  
 
Vårdpersonal upplever det svårt att ge adekvat information till skallskadade patienter och 
anhöriga, då det är svårt att förutsäga skadans omfattning och framtida påverkan (Lefebvre, et. 
al., 2006).  

10 



 
Vårdpersonal känner även att informationsgivningen försvåras av deras empati och medkänsla 
för patienten och anhöriga. I sjuksköterskors roll ingår även att på ett lättförståeligt sätt, 
undervisa patient och anhöriga om skadans grad, lokalisation och förväntad återhämtning. 
Även information ges om fysiska och kognitiva svårigheter som kan uppstå (Murray, Maslany 
& Jeffrey, 2006; Rotondi, Sinkule, Balzer, Harris & Moldovan, 2007). 
Patient och anhöriga upplever ibland att läkare och annan vårdpersonal pratar i svåra termer. 
De upplever även att de inte är på deras kunskapsnivå. Här kan sjuksköterskor hjälpa patient 
och anhöriga att förstå informationen (Jumisko, et. al., 2007) 

Medverkan 
Det är viktigt att som omvårdnadsansvarig sjuksköterska ihop med läkare och övrig 
rehabiliteringspersonal lägga fram olika förslag på terapimöjligheter, som är stimulerande och 
omväxlande för utvecklingen av patienten. Terapierna är individuellt anpassade för optimalt 
resultat. Sjuksköterskan går igenom rehabiliteringsmålen och förväntade resultat tillsammans 
med patient och anhöriga (Pryor & Smith, 2002). Detta för att alla ska vara delaktiga i det 
planerade och även för att stärka förtroendet och tilliten till omvårdnadspersonalen. Målen 
med rehabiliteringen blir också mer realistiska (Rotondi, et.al., 2007). 
 
Patient och anhöriga upplever ibland att de blir förbigångna av omvårdnadspersonalen, de blir 
kallade till vårdplaneringsmöten utan att veta dess syfte. Detta resulterar i att patient och 
anhöriga inte kan förbereda frågor och farhågor de har kring behandlingen (Jumisko .et al, 
2007). 

Stöd 

Patient- och anhörigstöd 
När en olycka sker som resulterar i en traumatisk skallskada, förändras livsbilden för den 
drabbade och dennes anhöriga på djupet. Familjen måste hitta nya roller i det vardagliga livet 
och anpassa sig därefter (Rotondi, et.al., 2007).  
 
Rehabiliteringssjuksköterskor har huvudansvaret för omvårdnaden av den traumatiskt 
skallskadade patienten, där även att bedöma, utvärdera och uppskatta patientens behov, 
möjligheter och svårigheter ingår (Long, Kneafsey, Ryan & Berry, 2002).  
 
Genom att vara tillgänglig och lyhörd för patient och anhörigas behov, stöttar sjuksköterskor 
patient och anhöriga i beslut och copingstrategier (Sörensen, Sand Nielsen, Hounsgaard, 2008; 
Lefevbre, et.al., 2005). Dock upplever patient och anhöriga ofta att sjuksköterskor på grund av 
tidsbrist inte hinner med dem tillräckligt (Jumisko, et.al., 2007). 
 
Sjuksköterskor kan hjälpa anhöriga och patienten att förstå och acceptera den nya 
livssituationen genom att stödja dem. Stödet kan bestå i att lyssna på patienten och dess 
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anhöriga och ställa frågor om deras välbefinnande. När patient och anhöriga upplever att 
sjuksköterskan ägnar dem tid och uppmärksamhet uppstår förtroende och en god relation; där 
patient och anhöriga känner att de kan anförtro sig till sjuksköterskan (Lefevbre, et.al., 2005; 
Rotondi, et.al., 2007). 

Emotionellt stöd 
Anhöriga till patienten behöver råd och stöttning då det gäller beteendeförändringar hos den 
drabbade. Särskilt förändringar som ökad aggressivitet, agitation och 
personlighetsförändringar är svåra för familjen att hantera. Att stödja familjen i den här 
situationen är en av sjuksköterskans arbetsuppgifter. Den drabbade parten känner ofta 
skuldkänslor och att de är en börda för familjen. Andra känslor, som förekommer, är sänkt 
självförtroende, självkänsla och känslor av isolering, som kan leda till suicid (Rotondi, et.al., 
2007).  
 
Familjemedlemmarna upplever dock att sjuksköterskors kunskaper inom detta område är 
bristfälliga. Kunskap och utbildning inom rehabiliteringen av traumatiskt skallskadade 
patienter är mest inriktad på de fysiska och inte de psykiska funktionerna (Jumisko, et.al., 
2007).  
 
De kognitiva problemen kvarstår ofta under lång tid, eventuellt livet ut, därför behöver 
patienter och anhöriga fortsatt stöd och hjälp (Turner, et.al,2007).  
 
Förhållandet mellan makar kan bli så påfrestande att de i många fall går skilda vägar 
(Kolakowsky- Hayner, Dawn Miner & Kreutzer, 2001).  
 
En av sjuksköterskans roller är att under rehabiliteringsfasen uppmuntra patienten till att återta 
kontakten med vänner och arbetsplats. På så sätt kan eventuella svårigheter i patientens sociala 
liv förebyggas (Eriksson, Tham & Fugl- Meyer, 2005). 

Sjuksköterskors samverkan i vårdkedjan 

Koordinering 

Sjuksköterskor på en rehabiliteringsavdelning har många arbetsuppgifter: de har 
huvudansvaret för patientens fysiska omvårdnad, de ger rapport om patientens nuvarande 
allmäntillstånd till resten av rehabiliteringsteamet, informerar patient och anhöriga och ger 
emotionell stöttning. Sjuksköterskor arbetar med ett holistiskt synsätt, de samlar in 
information och analyserar patientens och anhörigas behov för att kunna sätta in rätt insatser 
vid rätt tillfälle. De utvärderar även patientens respons på de olika insatserna för att kunna 
korrigera om mer insatser behövs. Sjuksköterskan får även gå in och medla mellan familj och 
övriga medarbetare i rehabiliteringsteamet när missförstånd och oklarheter uppstår (Long, 
et.al., 2002).  
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Samtidigt upplevs det av sjuksköterskor att sjuksköterskerollen i rehabiliteringsteamet behöver 
bli tydligare och mer konkret (Sörensen, et.al., 2008).  
 
Sjuksköterskan är med och övervakar och säkrar kvaliteten i rehabiliteringsarbetet, ger 
feedback och uppdaterar rehabiliteringsteamet (Pryor, et.al., 2002; Sörensen, et.al., 2008)  
En viktig del i rehabiliteringen är de ekonomiska problemen som ofta uppstår när en 
förvärvsarbetande vuxen drabbas av en traumatisk skallskada. Samarbete med en kurator kan 
inledas för att underlätta kontakter med kommun, myndigheter, försäkringskassa och 
försäkringsbolag. Patient och anhöriga upplever det som påfrestande att behöva bevisa 
skadans konsekvenser upprepade gånger. Kurator och psykolog hjälper familjen att lägga upp 
en plan för hantering av de psykiska påfrestningar, som uppstår vid framtida ekonomiska 
problem De får även hjälp med att planera eventuell återgång till sysselsättning (Chamberlain, 
2006; Eriksson, et.al., 2005; Jumisko, et.al., 2007; Murray, et.al., 2006; Rotondi, et.al., 2007). 

Rehabiliteringsprocessen 
Sjuksköterskor balanserar rehabiliteringen efter patientens kunskapsnivå och fysiska kapacitet. 
Fokus ligger på vad patienten klarar och på att utveckla patientens förmåga till självhjälp och 
oberoende. Utvärderingar leder fram till en vårdplan med kort- och långsiktiga mål (Pryor, 
et.al., 2002).  
 
För patient och anhöriga är det viktigt att rehabiliteringsmiljön är så hemlik som möjligt, då 
det upplevs som trivsamt och positivt. I sjuksköterskors arbete ingår att planera ett 
individanpassat dagsschema där patienten får utföra de dagliga sysslorna efter ork och 
förmåga. Genom de dagliga övningarna utvecklas sociala färdigheter, empati, självständighet 
och kognitiva färdigheter som: koncentration, minne, problemlösning, lokalsinne och förmåga 
att fokusera. Hänsynstagande tas till patientens integritet och självbestämmande. Det är också 
viktigt för sjuksköterskor att kunna stå tillbaka och inte hjälpa patienten i varje moment, 
eftersom traumatiskt skallskadade patienter behöver längre tid och mer utrymme i sin 
tankeprocess. Sjuksköterskan är noga med att få patienten att medverka i övningar men 
samtidigt tänka på patientens säkerhet (Long, et.al., 2002; Sörensen, et.al., 2008).  
 
Den traumatiskt skallskadade patienten får ofta problem i vissa delmoment i rehabiliteringen 
på grund av symtom som utmattning, huvudvärk, osäkerhet, impulsivitet och förvirring. 
Bemötandet och rehabiliteringsupplägget av denna patientgrupp utgår därför från individens 
dagsform (Lefebvre, et.al, 2005). 
 
Inför den planerade hemgången förbereder sjuksköterskan patient och anhöriga på den 
fortsatta vården i hemmet. Tillsammans går de igenom vilka förväntningar som finns samt 
vilka strategier och hjälpinsatser som finns tillgängliga. För patientens fortsatta tillfrisknande 
är det viktigt att rehabiliteringen fortsätter utan uppehåll, annars är det risk för stagnation och 
eventuella bakslag i patientens utvecklingsprocess (Turner, et.al., 2007).  
 
Det har framkommit att traumatiskt skallskadade patienter har en låg fortsatt livskvalitet 
jämfört med andra kroniskt sjuka patientgrupper (Kolakowsky- Hayner, et.al., 2001).  
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Patient och anhöriga erbjuds delta i stödgrupper för att utbyta erfarenheter med andra i 
liknande situationer. Genom detta upplever patient och anhöriga det lättare att hantera 
svårigheter (Rotondi, et.al., 2007).  
Ett exempel på fortsatt stöd från sjuksköterskor är telefonsupport. Detta innebär att 
sjuksköterskan ringer upp patienten på förutbestämda tider och dagar och ställer frågor om 
hemsituationen samt välbefinnandet och hur patient och anhöriga upplever det. Sjuksköterskan 
kan då fånga upp och förebygga riskbeteenden som tendenser till ökat alkoholintag, agitation, 
depression samt suicidtankar hos både patient och anhörig. Att erbjuda möjlighet till 
avlastning för anhöriga är ett sätt att minska stressen och påfrestningarna i förhållandet och är 
ett stöd i anpassningsprocessen (Bell, et.al., 2004; Eriksson, et.al, 2005). 
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 
Genom att använda litteraturöversikt som modell har det i resultatet kunnat presenteras flera 
olika perspektiv. Det finns en risk för att ha en förutbestämd mening om hur resultatet kommer 
att se ut och att vinkla resultatet efter egna förutfattade meningar. Vid användning av 
litteraturöversikt är det viktigt att behålla ett neutralt sinne och brett fokus, för att undvika att 
personliga åsikter och förkunskaper vägs in i resultatet.  
 
Det skulle även ha varit möjligt att göra en intervjustudie, men urvalet hade då blivit mycket 
begränsat. Studiens omfattning begränsas även av tid. Fördelen med att använda 
litteraturöversikt som metod är möjligheterna att få fram den breda redan befintliga 
forskningskunskap som finns världen över. En litteraturöversikt behöver inte heller vara så 
tidskrävande utan beror på hur omfattande arbetet är. Resultaten från en litteraturöversikt är 
lättare att generalisera på grund av det stora urvalet. Nackdelen med att använda en 
litteraturöversikt är att det gås miste om övning inför empiriska studier med upplägg av 
enkätfrågor, intervjufrågor samt genomförande och sammanställande av detta. 
 
Den kvalitativa metoden svarar på frågor som Hur och Varför. Kvantitativa metoder innehåller 
svar på frågor som är i mätbara termer (Nyberg, 2000). De kvantitativa studier som hittades 
valdes bort i urvalsprocessen, då de inte följde syftet eller frågeställningarna i 
litteraturöversikten. 
 
Valet av sökord har lett fram till ett antal träffar av vetenskapliga artiklar. Bearbetningen av 
dessa har skett med hjälp av de inklusionskriterier som bestämts. Detta för att få ut de mest 
kompatibla artiklarna mot syftet med litteraturöversikten. Frågan är om rätt sökord har använts 
och om de artiklar som valts ut är representativa för just detta arbete. Urvalet av empiriska 
artiklar gjordes genom en första granskning av titlar och abstrakt, därefter lästes de mest 
lämpade artiklarna igenom. Efter genomgång av de lästa artiklarna valdes tretton stycken ut. 
Vid sökningen av vetenskapliga artiklar, som handlar om telefonsupport gavs ett otroligt högt 
antal träffar trots flera sökord och kombinationer, dock var den artikel som valdes ut 
representativ för ämnet. Indelningen och upplägget av de valda empiriska artiklarna gjordes 
efter syfte och frågeställningar, därefter indelades resultaten av artiklarna i huvud- och 
underteman. 
 
Vetenskapliga artiklar från 2000- talet och framåt har använts för att beskriva de mest aktuella 
forskningsresultaten och se hur de appliceras i rehabiliterings- och omvårdnadsarbetet världen 
över. Valet att söka med fulltext gjordes på grund av svårigheter med begränsad tillgång till 
tidskrifter även om en del tidskrifter fanns inom området. Databaserna CINAHL och 
Academic Search Elite har ett brett utbud av vetenskapliga artiklar inom omvårdnadsforskning 
(Polit & Beck, 2003).  
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De vetenskapliga artiklarna har sitt ursprung i följande länder: Australien, Danmark, Kanada, 
Kina, Nederländerna, Storbritannien, Sverige, Tyskland och USA. 
 
Forskning kring patienter som drabbats av stroke och patienter med medfödda hjärnskador är 
intressant, men valdes att utelämnas, då det redan finns stor kunskap inom behandling, 
omvårdnad och rehabilitering av denna patientgrupp. 
 
Om valet av inklusionskriterier utökats och barn inkluderats, hade kanske resultatet sett 
annorlunda ut, barn läker snabbare och får mindre kvarstående problem. Om patienter som 
lider av posttraumatisk stress inkluderats hade det möjligtvis framkommit ännu fler 
problemområden. Sjuksköterskors roll i rehabiliteringen av denna patientgrupp har dock 
beskrivits mer utförligt. Valet att exkludera traumatiskt skallskadade patienter, som lider av 
posttraumatisk stress gjordes då urvalet är så stort och svårt att beskriva.  
 
Mycket forskning kring traumatiskt skallskadade patienter finns, dock något mindre om 
sjuksköterskors roll i rehabiliteringsprocessen. Här upplever författarna till denna 
litteraturöversikt att det behövs mer kunskap och forskning. Det är möjligt att det finns 
kategorier som författarna har utelämnat att redovisa i resultatet, vilket kan bero på ovana att 
skriva om och granska forskning. 

Resultatdiskussion 
Resultatet visar att anhörigas kunskaper och medverkan i omvårdnaden av den traumatiskt 
skallskadade patienten är avgörande för dennes välbefinnande och tillfrisknande. Flera studier 
har påvisat att sjuksköterskor genom att ge korrekt information om patientens tillstånd, stärker 
anhörigas och patienters kunskap och medverkan i själva vårdandet (Jumisko, et.al., 2007; 
Lefebvre, et.al., 2006; Long, et.al., 2002; Murray, et.al., 2006; Rotondi, et.al., 2007). Däremot 
visar samma studier också att brister i kommunikationen ofta uppstår, framförallt genom 
användning av medicinska termer, tidsbrist, fel informationsnivå, fel informationstillfälle och 
undflyende svar samt bristande kunskaper om patientens tillfrisknande. Bristerna leder till 
sämre förtroende till sjuksköterskorna och att en misstänksam hållning gentemot omvårdnad 
och rehabilitering uppstår.  
 
Amato (2006), Jean- Bay (2000), Mott (2006) och Pryor (2004) har i sina studier beskrivit hur 
den traumatiskt skallskadade patienten ofta lider av symtom som trötthet, agitation, aggression 
och depression och att sjuksköterskan bemöter dessa problem med hjälp av sin erfarenhet. 
Jumisko (2007) har i sin studie påvisat att sjuksköterskor behöver både mer utbildning och 
kunskap för att kunna bemöta beteendeproblemen inom denna patientgrupp. Vidare menar hon 
även att undervisning till patient och anhöriga behöver förbättras. 
 
Enligt Pryor (2002) och Thorn (2000) visar resultatet också att anhörigmedverkan en viktig 
del i bestämmandet av behandlingar och rehabiliteringsplaner. Patient och anhörigmedverkan i 
rehabiliteringen kan stärkas genom att sjuksköterskan bjuder in dem för att diskutera och 
informera om planerade omvårdnads- och rehabiliteringsåtgärder. Forskning inom området 

16 



stöds även av Antonovsky (1988), som framhåller att patient och anhörigas deltagande i 
planering stärker deras medverkan och utveckling i rehabiliteringen. Jumisko (2007), Murray 
(2006) och Rotondi (2007) menar också de att en välutformad rehabiliteringsplan stärker 
patientens medverkan och stimulerar till ett bättre slutresultat av rehabiliteringen. Jumisko, 
(2007) beskriver även att när patient och anhöriga inte är uppdaterade om planerade möten och 
informationen brister, känner de sig negligerade.  
 
Anhörigas upplevelse av sjuksköterskors roll i omvårdnaden av den traumatiskt skallskadade 
patienten under rehabiliteringen är något otydlig. I en studie av Rotondi (2007) framkommer 
det dock att anhöriga ser sjuksköterskor som en problemlösare, både vad gäller personliga 
problem och problem inom rehabiliteringsteamet. 
 
Sörensen (2008) tar i sin studie upp att sjuksköterskor själva upplever att deras roll i 
rehabiliteringen av en traumatiskt skallskadad patient är lite oklar och ostrukturerad och att de 
behöver starkare riktlinjer om vad som ska ingå i deras arbete. Chamberlain (2006) och Long 
(2002) beskriver hur sjuksköterskor har det övergripande ansvaret för patientens fysiska 
omvårdnad, men att de även måste ta hänsyn till patientens dagliga psykiska tillstånd för att 
kunna bedöma vilka insatser som ska göras. Long (2002) menar vidare att sjuksköterskor på 
en rehabiliteringsavdelning utför alla de uppgifter som en allmänsjuksköterska gör, men de 
behöver lära känna patienter och anhöriga på ett djupare plan. Detta för att kunna ge den 
specifika omvårdnad, hjälp och stöttning patienter och anhöriga är i behov av. Long (2002) 
menar också att det gör rehabiliteringssjuksköterskor till en egen kategori av sjuksköterskor. 
Litteraturen skriven av Holm (1996), kommer också fram till att rehabiliteringsmålen går på 
ett djupare plan och att rehabilitering därför kräver större kunskap av sjuksköterskor. 
 
Resultatet visar vidare att det i studier av Lefebvre (2005) och Rotondi (2007) framkommer att 
sjuksköterskor på en rehabiliteringsavdelning har en stor och viktig roll i att hjälpa patient och 
anhöriga med att hitta sina nya roller efter den traumatiska skallskadan och gör det genom att i 
samtal stötta och lyssna på dem. Att vara lyhörd och uppmärksam på olika förändringar i 
patientens fysiska och psykiska tillstånd hjälper patient och anhöriga att känna hopp, tro och 
tillit till sjukvården. Turner (2007) kommer i sin studie fram till att det är viktigt för patient 
och anhöriga att bli informerade om vilka eventuella funktionsnedsättningar som kan bli 
kvarstående och vilka som kan tänkas läka ut. 
 
I studien av Rotondi (2007), tas även patientens sociala förhållanden upp, patient och anhöriga 
har ett behov av att få stöd i frågor som gäller kontaktnät, som arbetsplats och vänner. 
Kolakowski- Hayner (2001) har i sin studie påvisat att den mentala hälsan bibehålls bättre om 
patienten har kvar sitt sociala nätverk vid hemkomst. 
 
Enligt Pryor (2002) är det viktigt att ta tillvara och fokusera på det patienten kan göra. 
Antonovsky beskriver även han i KASAM hur viktigt det är att bibehålla och fokusera på de 
funktioner som patienten besitter för att en optimal rehabilitering ska kunna ske. 
 
I ett flertal studier samt litteratur finns det beskrivet att sjuksköterskor på en 
rehabiliteringsavdelning har en koordinerande roll. Sjuksköterskor ser till att de behov som 
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patienten har blir bemötta (Haas, et.al., 2001; Zhu, et.al., 2001; Scheibenpflug, et.al., 2001). 
Viktigt är enligt Zhu (2001) att rehabiliteringen startar så snart som möjligt efter en traumatisk 
skallskada, då det har visat sig ge ett snabbare och bättre resultat på funktionsförmågan. 
 
Resultatet visar slutligen att sjuksköterskor har som en av sina arbetsuppgifter att samordna 
kontakter rörande ekonomiska frågor, vilket flera studier beskriver (Chamberlain, et.al., 2006; 
Jumisko, et.al., 2007; Murray, et.al., 2006; Rotondi, et.al., 2007). Det har framkommit att de 
ekonomiska problemen försvårar både den mentala och fysiska läkningsprocessen samt 
försämrar familjeförhållandena (Eriksson, et.al., 2005). 
 
Redan några veckor innan utskrivning börjar sjuksköterskan att förbereda patienten och 
anhöriga för hemgång,(Turner, et.al., 2007). Studier skrivna av Jumisko (2007), Murray (2006) 
och Turner (2007) visar däremot att uppföljandet från sjuksköterskor på 
rehabiliteringsavdelningen inte fungerar fullt ut och att patient och anhöriga många gånger inte 
får rätt hjälp eller stöttning efter hemkomsten. Nytt inom uppföljandet av rehabiliteringen av 
traumatiskt skallskadade patienter är telefonsupport, där sjuksköterskan ringer upp patient och 
anhöriga för att förebygga olika problem samt att säkra den fortsatta rehabiliteringen. Här har 
flera studier visat att stödet sjuksköterskor ger kan trygga familjeförhållandena (Bell, et.al., 
2004; Eriksson, et.al., 2005). 

KONKLUSION 

Resultatet av denna litteraturöversikt visar att sjuksköterskors roll i rehabiliteringen av en 
traumatisk skallskadad patient innefattar många olika arbetsuppgifter. Det finns inga klara och 
tydliga riktlinjer, som strukturerar upp deras arbete. Resultaten av de studier som inkluderats i 
detta arbete har varit överensstämmande vad gäller de brister som patient och anhöriga 
upplever i den dagliga omvårdnaden. Fler studier om rehabiliteringssjuksköterskor behövs, 
som belyser och hjälper till att förtydliga och klargöra vilka arbetsuppgifter sjuksköterskor har. 
Dessutom behövs mer forskning i hur och om rehabiliteringssjuksköterskor kan utvecklas till 
en egen profession. Utbildningen för sjuksköterskor behöver också förbättras bland annat 
inom området kognitiva beteendeförändringar. 
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Bilaga 1 
Tabell 2 Artikelöversikt av de utvalda och granskade artiklarna 

Artikel Metod Syfte Resultat 
Titel: 
 
 
 
Författare: 
 
Tidsskrift: 
 
Land.Årtal: 

A framework for the role of registered Nurses in 
the specialty practice rehabilitation nursing in 
Australia. 
 
Pryor, Julie & Smith, Claire. 
 
Journal of Advanced Nursing. 
 
Australien. 2002 

Tretton sjuksköterskor 
intervjuas och i en 
disskussionsgrupp används 
ytterligare 21 sjuksköterkors 
erfarenheter. 
 
Kvalitativmetod. 
N=34 

Att systematiskt undersöka 
sjuskötersksans roll i arbetet 
inom rehabilitering i 
Australien. 

Sju områden som ramar in 
sjuksköterskans 
yrkesuppgifter i 
rehabiliteringen.  

Titel: 
 
 
Författare: 
 
 
Tidsskrift: 
 
Land.Årtal: 

The Role of the nurse within the multi- 
professional rehabilitation team. 
 
Long, Andrew.F, Kneafsey, Rosie,  
Ryan, Julia & Berry, Judith. 
 
Journal of Advanced Nursing. 
 
Storbritannien. 2002 
 

Under två års tid 
intervjuades fyra olika 
grupper om sjuksköterskans 
roll i rehabiliteringen 
 
Kvalitativmetod. 
N=49 

Att identifiera vad 
sjuksköterskan bidrar med i 
det multiprofessionella 
rehabiliteringsteamet.  

Sex områden som länkas 
samman med resten av 
rehabiliteringsteamet 
hittades. 

Titel: 
 
 
Författare: 
 
 
 
Tidsskrift: 
 
Land.Årtal: 

Rehabilitaion of people with cognitive problems: 
Findings from a field study. 
 
Sörensen, Birgitte,  
Sand-Nielssen, Chaterine & Hounsgaard, Lise. 
 
 
British Journal of  Neuroscience Nursing. 
 
Danmark. 2008 
 
 

En tre månaders lång 
observationsstudie följt av 
en intervju med varje utvald 
sjuksköterska. 
 
Kvalitativmetod 
N=15 

Att identifiera 
sjuksköterskehandlingar i 
rehabiliteringsprocessen 
efter en förvärvad 
hjärnskada. 

Två områden hittades, ett 
patientrelaterat fokus, samt 
ett om sjusköterskans 
yrkesutövande. 

 

A 



 
 
Titel: 
 
 
Författare: 
 
Tidsskrift: 
 
Land.Årtal:  

 
 
The experience of surviving traumatic brain 
injury. 
 
Chamberlaine, Diane.J 
 
Journal of Advenced Nursing. 
 
Australien. 2006 
 

 
 
Intervjustudie med 60 
traumatiskt hjärnskadade 
patienter ett år efter 
olyckan. 
 
Kvalitativ innehållsanalys 
N=60. 

 
 
Beskriva den långa vägen 
tillbaka efter en traumatisk 
hjärnskadada ett år efter 
olyckan.  

 
 
Studien hittade fem områden 
där överlevarna upplevde 
svårigheter. 

Titel: 
 
 
Författare: 
 
Tidsskrift: 
 
Land.Årtal: 

Breaking the news of traumatic brain injury and 
incapacities. 
 
Lefebvre, Hélène & Levert, Marie.J. 
 
Brain injury. 
 
Kanada. 2006 

Patient och anhöriga blev 
intervjuade om upplevelsen 
av traumatisk hjärnskada. 
 
Kvalitativmetod 
N=47. 

Patient, anhöriga och 
sjukvårdspersonals  
upplevelser kring traumatisk 
hjärnskada i den kritiska 
fasen och rehabiliteringen.  

Informationskvaliteten är 
avgörande för hur patient 
och anhöriga känner sig 
bemöta. 

Titel: 
 
 
 
 
Författare: 
 
 
Tidsskrift: 
 
Land.Årtal: 

The experience of individuals with a traumatic 
brain injury, families, physicians and health 
professionals regarding care provided 
throughout the continuum. 
 
Lefevbre, H, Pelchat. D, Swaine. B, Gélinas. I & 
Evert. M. 
 
Brain injury. 
 
Kanada. 2005 

Patient och anhöriga blev 
intervjuade om upplevelsen 
av traumatisk hjärnskada. 
 
Kvalitativmetod 
N=47. 

Patient, anhöriga och 
sjukvårdspersonals  
upplevelser kring traumatisk 
hjärnskada i den kritiska 
fasen och rehabiliteringen. 

Vikten av att anhöriga får 
delta i omvårdnads- och 
rehabiliteringsprocessen av 
den anhöriga under hela 
sjukhusvistelsen. 

Titel: 
 
 
 
Författare: 
 
Tidsskrift: 
Land.Årtal: 

The experiences of treatment from other people 
as narrated by people with moderate or severe 
traumatic brain injury and their close. 
 
Jumisko, Eija, Lexell, Jan & Söderberg, Siv. 
 
Disability and Rehabilitation. 
Sverige. 2007 

Intervjustudie med 12 
patienter och åtta av deras 
anhöriga. 
 
Kvalitativsmetod 
N=20 

Målet var att undersöka hur 
patient och anhöriga 
upplevde omvårdnad utfört 
av omvårdnadspersonal i 
rehabiliteringen. 

Två teman hittades: Att vara 
utestängd och att sakna 
bekräftelse. 
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Titel: 
 
 
Författare: 
 
 
Tidsskrift: 
 
Land.Årtal: 
 
 

 
Assessment of family needs following aqcuired 
brain injury in Saskatchewan. 
 
Murray, Heather.M, Masalny, George.W, & 
Jeffrey, Bonnie. 
 
Brain injury. 
 
Kanada. 2006 

 
Enkätstudie med 66 
individer som arbetar med 
patienter som drabbats av 
hjärnskada efter olycka.  
 
Kvalitativmetod 
N=66. 

 
Vad familjemedlemmarna 
har för behov och hur väl de 
blir uppfyllda. 

 
De behoven som upplevdes 
minst uppfyllda var de 
emotionella. 
 

Titel: 
 
 
 
Författare: 
 
 
Tidsskrift: 
 
Land.Årtal: 

A qualitative needs assessment of persons who 
have experienced traumatic brain injury and 
their primary caregivers. 
 
Rotondi, Armando.J, Sinkule, Jennifer, Balzer, 
Kathleen, Harris, Jeffrey & Moldovan, Rene. 
 
Journal of Head Trauma Rehabilitaion. 
 
USA. 2007 

Strukturerade intervjuer 
med 80 patienter och 85 av 
deras vårdpersonal. 
 
Kvalitativmetod 
N=165.  

Hitta traumatiskt 
skallskadade patienters och 
deras närståendes behov i 
rehabiliteringsprocessen 
under och efter slutenvård.. 
 

Studien hittade olika 
områden där behoven var 
som störst, under de olika 
rehabiliteringsfaserna.  

Titel: 
 
 
Författare: 
 
 
Tidsskrift: 
 
Land.Årtal: 

Long- term life quality and family needs after 
traumatic brain injury. 
 
Kolakowsky- Hayner, Stephanie.A, Dawn 
Miner, K &  Kreutzer Jeffrey.S. 
 
Journal of Head Trauma Rehabilitaion. 
 
USA. 2001 

57 vårdgivare av personer 
med traumatisk skallskada 
sedan högst fyra år tillbaka. 
I enkätstudien ingick 
huvudsakligen vita kvinnor 
från 19 år och uppåt. 
 
Kvalitativmetod 
N=57. 

Bedöma livskvalitet och 
långsiktiga familjebehov. 

Patienten upplevde 
försvagad livskvalitet efter 
skadan, familjebehoven 
upplevdes som 
tillfredställda. 

Titel: 
 
 
Författare: 
 
Tidsskrift: 
Land.Årtal: 

Couples’ happiness and it’s relationship to 
function in everyday life after brain injury. 
 
Eriksson, Gunilla, Tham, Kerstin & Fugl- Meyer 
Axel. 
Scandinavian Journal of Occupational Therapy. 
Sverige. 2005 

Enkätstudie med 92 par där 
den ena var drabbad av 
traumatisk hjärnskada. I 
åldern 18-65. 
 
Kvalitativmetod 
N=184 

Undersöka hur livskvaliteten 
hos patient och anhöriga 
upplevs fem år efter 
utskrivning. 

Livskvaliteten är lägre hos 
traumatiskt hjärnskadade 
jämfört med andra kroniskt 
sjuka grupper. 
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Titel: 
 
 
 
Författare: 
 
 
 
 
Tidsskrift: 
 
Land.Årtal: 

 
A qualitative study of the transition from 
hospital to home for individuals with acquired 
brain injury and their family caregivers. 
 
Turner, Benjamin, Fleming, Jennifer, Cornwell, 
Petrea, Worrall, Linda, Ownsworth, Tamara, 
Haines Tererence, Kendall, Melissa & 
Chenoweth, Lesley. 
 
Brain injury. 
 
Australien. 2007 

 
13 individer och 11 
familjevårdgivare 
intervjuas. 
 
Kvalitativmetod 
N=24.  
 

 
Utforska hur överflyttningen 
från sjukhus till den egna 
bostaden upplevs 

 
De olika behoven upplevs  
ändras över tid. 

Titel: 
 
 
Författare: 
 
 
 
Tidsskrift: 
 
 
Land.Årtal: 

Development of a Telephone Follow-up 
Program for Individuals following Traumatic 
Brain Injury. 
 
Bell, K.R., Hoffman, J.M., Doctor, J.N., Powell, 
J.N., Esselman, P. Bomabardier, C., Frasier, R & 
Dikmen,  
 
Journal of Head Trauma Rehabilitation 
 
USA. 2004 

84 traumatiskt skallskadade 
patienter med anhöriga, följs 
under nio månader efter 
utskrivning.  
 
Kvalitativmetod 
N=84 

Att beskriva hur ett 
telefonstödsprogram följer 
upp patientens och  
anhörigas behov efter 
utskrivning. 

Sjusköterskan kan genom 
telefon support fånga upp 
riskbeteenden och hjälpa 
patient och anhörig att 
förebygga krissituationer.  



 

Bilaga 2 
Genomgång av en litteraturöversikt enligt Friberg (2006). 

 
Figur 3 Litteraturgranskningsmall.  
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