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Inledning/Bakgrund: Då man drabbas av sjukdom förändras livssituationen och 
människan står inför ett lidande. Från att ha uppfattat sig som en hel människa kan 
individens identitet förloras eller bli hotad. 
Syfte: Syftet med studien är att beskriva hur det är leva med sjukdom som kräver långvarig 
kontakt med sjukvården. 
Metod: Studien är baserad på en kvalitativ ansats och öppna intervjuer användes för att 
samla in data. Intervjuerna analyserades enligt Dahlbergs beskrivning av kvalitativ 
analysmetod som innebär att gå från helhet i texten, till bärande delar, för att återskapa en 
helhet. 
Resultat: Att drabbas av och leva med sjukdom visade sig ha påverkan på den upplevda 
livsvärlden, vilket innebar en anpassning till ny situation att leva med. För att acceptera 
den nya livssituationen var det viktigt att ändra synen på sig själv, att inte längre se på sig 
själv som sjuk. I resultatet framkom det även att deltagarna var nöjda med den vård och 
rehabilitering de hittills fått. Dock varierade upplevelsen av bemötande, kommunikation 
och delaktighet mellan deltagarna, vissa var nöjda och andra upplevde dessa fenomen som 
otillfredsställande. 
Konklusion: Accepterandet av den förändrade livssituation medförde upplevelsen av det 
välbefinnande som kan ha gått förlorat vid insjuknandet. Detta uppnåddes genom stöd från 
närstående eller andra människor i samma situation. 

 
 



ABSTRACT 

Title: Patients experiences of living with disease demanding protracted contact 
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Introduction: Being afflicted with a disease changes the life situation and the person 
stands face to face with a suffering. From having experienced oneself as a whole person 
ones identity can get lost or being threatened.  
Aim: The aim with this study was to describe the experience of living with disease 
demanding protracted contact with medical care. 
Method: The study is based on a qualitative method and open interviews were used to 
collect data. The data were analysed by using Dahlberg’s description of qualitative 
analysis, which implies going from the text as a whole, breaking it down into key 
components and then rebuilding the text as a new whole. 
Result: Being afflicted with and living with a disease changes the lived world and a new 
life situation begins. To accept this new life situation it seemed important to change the 
view of oneself. Overall the participants so far felt satisfied with the care and the 
rehabilitation they received in the hospital. The experiences of encounter, communication 
and participation in the hospital differed between the participants. Some experienced these 
phenomena inadequate. 
Conclusion: When having accepted the changed life situation could the person experience 
the wellbeing that could have got lost at the beginning of the disease. This attained through 
support from relatives or other persons in the same life situation. 
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INLEDNING 

Att drabbats av sjukdom påverkar hela människans livssituation. Det som tidigare var 
självklart och invant tar plötsligt en annan riktning. Människan ställs inför ett lidande som 
innefattar hela dennes livssituation. Från att tidigare fysiskt uppfattat sig som en hel 
människa kan denne känna att dess identitet förloras och blir hotad (Eriksson, 1994). 
 
Studien utgår ifrån människans livsvärld då författarna anser att upplevelsen av livsvärlden 
har betydelse vid sjukdom och illabefinnande. Bengtsson (1999) skriver att genom att utgå 
från sjukdomens inverkan på människans livsvärld kan man lättare närma sig en förståelse 
av hur det är att bli sjuk eller att leva med en konkret sjukdom. 
 
Författarnas mål med denna studie är att söka kunskap om hur patienter upplever sjukdom, 
omvårdnad och rehabilitering, med förhoppningen om att kunna tillföra ökad kunskap och 
insikt för vårdpersonal samt berörd patientgrupp. Genom att skapa en djupare förståelse för 
hur patienterna upplever sjukdom, omvårdnad och rehabilitering är förhoppningen med 
studien att kunna öka medvetenheten hos vårdpersonalen. En ökad medvetenhet tror 
författarna gynnar både patienter och arbetskollegor då man skapar större förutsättningar 
att förstå dessa patienters livssituation, vilket ger en möjlighet att kunna ge en bättre och 
mer individualiserad omvårdnad. 

BAKGRUND 

I detta avsnitt belyses bärande begrepp för studien såsom livsvärlden och den subjektiva 
kroppen, att drabbas av kris samt rehabilitering. Slutligen presenteras tidigare forskning 
inom studiens ämne. 
 
Eftersom sjukdom är ett vitt begrepp med många olika diagnoser kommer studien att 
begränsa sig till patienter med skallskada samt neurologiska sjukdomar. Dessa sjukdomar 
leder vanligtvis till någon form av funktionsnedsättning i kroppen. Därför följer en kort 
beskrivning av begreppet funktionsnedsättning 
 
Socialstyrelsen (2007) skriver att en nedsättning i kroppens funktion eller struktur är 
följden av en sjukdom eller en olycka. Med nedsättning i kroppsfunktion menas en förlust 
av eller avvikelse i någon del av kroppens fysiologiska, psykologiska och/eller anatomiska 
struktur. 
 
FN har i sina standardregler följande syn på begreppet funktionsnedsättning. Begreppet 
funktionsnedsättning innefattar alla befolkningsgrupper och täcker hela världen. 
Människor kan ha funktionsnedsättningar på grund av fysiska eller intellektuella skador 
eller sjukdomar, syn- eller hörselskador eller syn- eller hörselsjukdomar, medicinska 
tillstånd, sjukdomar eller mentalsjukdomar. Sådana skador, tillstånd eller sjukdomar kan 
vara av bestående eller övergående natur (FN standardregler, 2008). 
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Livsvärlden och den subjektiva kroppen 
I följande del av studien förklaras begreppet livsvärld och synen på den subjektiva 
kroppen. Dessa begrepp är relevanta för att kunna förstå hur människan upplever sig själv i 
relation till sin omgivning, både i hälsa och i sjukdom. För studiens syfte anses detta vara 
viktigt att förklara då studien riktar sig till att undersöka ett fenomen utifrån patientens 
livsvärld. Livsvärlden och den subjektiva kroppen utgör den teoretiska ramen för studien. 
 
Livsvärlden är den värld vi lever i, den enskildes personligt upplevda och subjektiva värld. 
Karaktäristiskt för livsvärlden är att individen alltid upplever världen ut sitt eget perspektiv 
(Bengtsson, 1999). Livsvärlden är den levda världen, och det är genom denna vi älskar, 
hatar, arbetar, leker, tycker och tänker. Det är i livsvärlden vi söker innehåll och mening i 
livet (Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud & Fagerberg, 2003). 
 
Andersson (1994) använder sig av följande beskrivning för att förklara hur människan 
förhåller sig till sin livsvärld. Vid hälsa fungerar människan fritt och utvecklas obehindrat i 
sin livsvärld, man tar sin funktion för givet och reflekterar inte över den. Vid sjukdom eller 
skada uppstår förändringar av livsvärlden och upplevelsen av livsvärlden ändras. Det 
påverkar patientens möjlighet att kontrollera sin livsvärld med hjälp av kroppens olika 
delar. När en människa förlorar kontrollen över livsvärlden får detta ofta konsekvenser för 
självkänslan och självrespekten, det blir då inte längre möjligt att fungera obehindrat och 
oreflekterat i sin livsvärld. Dahlberg et al. (2003) beskriver att den dagliga verksamheten 
ter sig självklar och oreflekterat för människan vid det normala förhållningssättet till sin 
livsvärld. Att inte reflektera kring sin livsvärld, och att figurera obehindrat i denne är lika 
självklar för individen som att andas. Författarna till studien tror dock att även då 
människan upplever hälsa reflekterar denne över sin livsvärld och faktorer som påverkar 
den. Vidare tror författarna att andra situationer än sjukdom eller upplevelse av sjukdom 
medför reflektion över livsvärlden, exempelvis vardagliga beslut gällande livet eller andra 
kriser som kan inträffa. 
 
Den levda kroppen är flertydig, vilket innebär att den är subjektiv och objektiv samtidigt. 
Kroppen är något vi är och något vi har. Kroppen handlar, tolkar och begriper samtidigt 
som den blir behandlad, tolkad och begripen. Den levda kroppen ingår alltid i ett 
sammanhang, och människors tolkning av världen och det levda jaget bygger på kroppens 
tolkning av sina omgivningar och sin situation. I patientsituationer är patientens subjektiva 
upplevelse och erfarenheter av den egna kroppen avgörande för om vården upplevs 
tillfredsställande (Merleau-Ponty, 1999). Vården måste alltid möta den levda och erfarna 
världen. Människor med någon sorts störning i sin livsvärld måste därför bemötas på 
samma sätt som människor med en oförändrad livsvärld (Dahlberg et al., 2003). Denna syn 
kan ställas i relation till att kroppen uppfattas som en maskin. En maskin varken deltar eller 
känner i en existentiell värld, den tar heller inte hänsyn till subjektiva upplevelser. 
Eftersom människokroppen påverkas av både yttre miljö och individuella känslomässiga 
reaktioner, exempelvis stress och glädje, är den mekaniska synen inte tillämpbar på synen 
av människan eller dennes kropp (a.a). 
 
Människan har tillgång till livet via kroppen. Kroppen är centrum i människans existens, 
vilket allt kretsar omkring. Varje förändring av kroppen medför således en förändring av 
tillgången till världen och livet. En sådan förändring blir tydlig när en människa 
exempelvis drabbas av en sjukdom. Därför kan inte kroppen förstås som en tingest, eller ett 
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objekt. Istället kan kroppen förstås som ett subjekt, något levande. Den subjektiva kroppen 
är både fysisk, psykisk, existentiell och andlig samtidigt. Den är fylld av minnen, 
erfarenheter och upplevelser (Dahlberg et al., 2003).  
 
Vid hälsa är upplevelsen av den subjektiva kroppen en helhet, man skiljer inte mellan 
kroppen och jaget. Det är först då människan erfar en förändring som kroppen blir 
märkbar, den helhet som tidigare upplevts blir störd. Detta skapar ett illabefinnande som i 
sin tur handlar om en förlorad tillgång till livet och världen. Förlusten medför att den 
subjektiva kroppens autonomi rubbas och det medför en obalans i människans tillvaro. 
Tillvaron blir lika skör som den subjektiva kroppen. Illabefinnande och sjukdom bryter 
således det naturliga förhållningssättet till världen, kroppen och omgivningen (a.a).  

Att drabbas av kris 
Att drabbas av och leva med en livshotande sjukdom kan innebära ett stort trauma i en 
människas liv. Cullberg (2003) ger följande definition om traumatisk kris, ”Individens 
psykiska situation vid en yttre händelse som är av den arten eller graden att individens 
fysiska existens, sociala identitet och trygghet eller basala tillfredsställelsemöjligheter i 
tillvaron hotas”.  
 
Vid besked om en allvarlig sjukdom reagerar människor alltid på något vis och kan därmed 
drabbas av en krisreaktion. Detta krisförlopp kan beskrivas och delas in i fyra delar. Den 
första är chockfasen, där dominerar försvarsmekanismerna som förnekande och isolering. 
Individen förmår inte att ta verkligheten till sig, det finns svårigheter att ta in information 
och personen upplever ofta ett stort kaos. Därefter kommer reaktionsfasen. Det är i denna 
fas som personen börjar öppna ögonen för det som skett och för det som kommer att ske. 
Här ger sig många känslor tillkänna och individen försöker finna en mening med 
situationen. I den tredje fasen, bearbetningsfasen, är det akuta skedet lämnat. I denna fas 
börjar individen acceptera och bearbeta det som hänt och börjar våga se framåt. Hur 
individen bearbetar sin nya livssituation beror mycket på inställningen till livet, social 
trygghet, tro och vad personen i övrigt fått med sig i livet. Den fjärde och sista fasen i 
krisförloppet är nyorienteringsfasen, vilket är en senare del av krisarbetet och blir aktuell 
först när individen inte längre upplever ett uppenbart hot mot livet. Då går livet vidare på 
nya värdegrunder (a.a.). 

Rehabilitering 
Studien har tidigare begränsats till neurologiska sjukdomar samt skallskador. Inom dessa 
sjukdomar är det mycket vanligt att rehabilitering krävs för att klara av vardagen då de ofta 
medför någon form av funktionsnedsättning. Därför har författarna till studien valt att 
definiera begreppet rehabilitering. 
 
Rehabilitering kan definieras på olika sätt. Följande definition på rehabilitering skriver 
Socialstyrelsen i sitt planeringsunderlag ”Rehabilitering inom hälso- och sjukvård – för 
alla åldrar och diagnoser”: ”Rehabilitering och habilitering inom hälso- och sjukvården står 
för tidiga, samordnade och allsidiga insatser från olika kompetensområden och 
verksamheter, som innebär att medicinska, psykologiska, pedagogiska, sociala och 
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tekniska insatser kombineras utifrån den enskildes behov, förutsättningar och intressen.” 
(Socialstyrelsen, Landstingsförbundet & Svenska kommunförbundet, 1993). 
 
I socialstyrelsens författningssamling (SOSFS 2007:10) kan följande definition på 
rehabilitering ses: ”Rehabilitering är insatser som skall bidra till att en person med 
förvärvad funktionsnedsättning, utifrån dennes behov och förutsättningar, återvinner eller 
bibehåller bästa möjliga funktionsförmåga samt skapar goda villkor för ett självständigt liv 
och ett aktivt deltagande i samhällslivet.” 
 
Rehabilitering i medicinskt sammanhang definierar World Health Organization (WHO) 
som alla åtgärder som syftar såväl till att reducera effekten av funktionsnedsättande och 
handikappande förhållanden som att integrera individen socialt (World Health 
Organization, 1979). Vidare skriver WHO att rehabilitering av individer med 
funktionshinder är en process som syftar till att göra det möjligt för dem att nå och 
bibehålla sin optimala fysiska, intellektuella, psykologiska och sociala funktionsnivå. 
Rehabilitering förser individer med ett funktionshinder de redskap de behöver för att uppnå 
självständighet och självbestämmande (World Health Organization, 2008).  

Tidigare forskning  
Syftet med att beskriva tidigare forskning var att få en inblick i vad som tidigare forskats 
på inom studiens ämne och för att ge en generaliserad bild över hur det kan vara att leva 
med sjukdom. Den tidigare forskningen gav sedan grunden till det problem studien bygger 
på och återkopplas till. 
 
I en studie av Persson och Rydén (2006) var syftet att skapa djupare förståelse för 
hantering av fysiska funktionshinder och/eller kronisk sjukdom. Studien genomfördes med 
intervjuer av tjugosex personer med olika diagnoser. Forskarna har undersökt vilka 
faktorer som påverkar hur personer med sjukdom har hanterat och accepterat sin situation. 
Resultatet av studien visade att deltagarna betonade vikten av att bibehålla tron på den 
egna kapaciteten för att bemästra utmaningar som orsakats av sjukdomen. Att vara 
självständig och att bekämpa känslor som hjälplöshet och tron på att utgången är 
okontrollerbar ansågs vara nödvändigt för att kunna acceptera sin situation. Att deltaga i 
nya intressen som inte krockade med sin sjukdom och att inte känna bitterhet om det som 
gått förlorat till följd av sjukdomen främjade möjligheten till ett ökat välbefinnande. Det 
var även viktigt att ha infallsvinkeln ”jag kan” till livet samt att vara stolt över sina 
färdigheter trots sitt funktionshinder. Att ha en nära och stöttande relation med familj, 
vänner eller släktingar betonades starkt och många nämnde även stödet och förståelsen 
som mottogs från andra med liknande sjukdomar, funktionshinder och problem. 
Betydelsen av att bryta isoleringen och möta andra människor ansågs vara nödvändig för 
att kunna acceptera sin nuvarande situation. Deltagarna beskrev även att ett existentiellt 
skifte äger rum av livsvärden då man drabbas av sjukdom, detta inkluderade en 
omvärdering av livet och vad som verkligen ansågs vara viktigt samt till att finna mening 
med sjukdomen. 
 
Sandströms (2006) genomförde en studie där syftet var att skapa djupare förståelse för hur 
vuxna med Cerebral Pares upplevde hur det var att leva med funktionshinder och hur de 
klarade av sitt dagliga liv. I studien intervjuades tjugotvå vuxna individer med Cerebral 
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Pares. Resultatet av studien visade att för att klara av situationen som ett funktionshinder 
medför nämnde deltagarna olika strategier som kunde hjälpa. Att vara envis och orka 
kämpa ansågs vara en viktig faktor för att ta sig framåt, det var även viktigt att kunna 
planera rätt. Genom att planera minskades stress och kaotiska situationer. Deltagarna ansåg 
att det var viktigt att acceptera och se möjligheterna i livet trots sitt funktionshinder, först 
då kunde de anpassa sig till den nya livssituationen. Att växa med tillståndet hörde ihop 
med att acceptera sin nya situation. 
 
I en studie gjord av Chit (1999) påvisades det att Multipel Skleros (MS) har flera 
påverkansfaktorer på livet. Syftet med studien var att undersöka hur MS påverkar det 
dagliga livet. Vald metod för studien var en forskningsöversikt av tidigare publicerade 
artiklar. Påverkansfaktorerna berodde enligt Chit på att en person med MS ofta drabbas av 
oförutsägbara attacker och neurologiska beteendesymtom. Spasticitet, med eller utan 
muskulär svaghet, var den största orsaken till funktionshinder och en av de mest vanliga 
kliniska drag hos personer med MS. Spasticitet bidrog till bristande hygien, trycksår, 
svårigheter med sexuella aktiviteter, smärtfulla spasmer samt kontraktioner av lemmar. 
Samtidigt var de tvungna att klara av de förändringar i personliga relationer som kunde 
inträffa, speciellt beträffande sexuell aktivitet och personlighetsförändringar hos deras 
partners. 
 
Shevil och Finlayson (2006) valde att studera hur individer med MS upplevde hur 
sjukdomen påverkade det dagliga livet. Syftet med studien var att beskriva hur individer 
med MS tolkade förståelsen för och sökte mening med upplevelsen av kognitiva 
förändringar. För att svara till syftet intervjuades tolv personer med MS. Resultatet av 
studien visade att samtliga deltagare i studien upplevde symptom som är vanliga för 
sjukdomen såsom trötthet, balanssvårigheter, svaghet, spasticitet och problem att 
kontrollera blåsan. Dessa symtom påverkade deltagarnas förmåga att leva ett vanligt liv 
och utföra dagliga aktiviteter samt påverkade förmågan att röra sig fritt i hemmet och 
samhället. Att ta hand om sig själv, hemmet och sköta sysslor som städa och handla 
upplevdes svårt. Deltagarna nämnde även hur kognitiva förändringar hade påverkat deras 
förmåga att känna sig kompetenta och trygga när de genomförde kognitivt relaterade 
uppgifter som att minnas, koncentrera sig på en uppgift, ta till sig och processa information 
samt fatta nya beslut. Dessa förändringar påverkade deras syn på prestation och de kände 
ofta att de förlorade trovärdighet i andras ögon. Vissa menade även att dessa förändringar 
påverkade deras emotionella välbefinnande då de inte kunde fokusera. Sammantaget gav 
dessa förändringar upphov till en upplevelse av emotionell stress hos deltagarna då de ofta 
kände ilska, frustration och oro. 
 
Pound, Gompertz och Ebrahim (1998) valde att undersöka subjektiva redogörelser av 
konsekvenserna efter stroke. Metoden för studien var intervjustudier och fyrtio patienter 
med stroke intervjuades. Resultatet visade att det största problemet efter stroke bottnade i 
att det var svårt att lämna hemmet, som kunde bero på en försämring av kroppens 
funktioner såsom känselbortfall eller balansproblem som kolliderade med en otillgänglig 
miljö utanför hemmet, exempelvis ojämn mark och trappor. Otillgängliga bussar var även 
en anledning till att inte gå ut. Deltagarna i studien beskrev att bussarna ofta inte körde 
intill trottoaren, vilket gjorde att steget in till bussen var svårt att ta, men det kunde även 
bero på rädslan att falla omkull. Flera av deltagarna berättade om känslor som drabbat dem 
efter stroken, exempelvis olycklighet, ensamhet och depression. Flera av dessa känslor var 
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relaterade till att deltagarna var begränsade till hemmet och därmed inte kunde delta i sina 
fritidsaktiviteter som i sin tur visade på en social påverkan, då de inte kände att de kunde 
göra allt som alla andra kan. En stroke, eller det funktionshinder som blivit efter en stroke 
visade sig ha påverkan på fritisaktiviteterna, de drabbade upplevde att de inte längre kunde 
ägna sig åt sina aktiviteter som exempelvis sticka, spela på hästar, dansa eller promenera. 
Känslan av att inte längre kunna promenera var svårt för samtliga deltagande, och de som 
kunde gå oroade sig istället för hur gången såg ut samt hur andra skulle reagera på den. 
 
I en studie av De Klerk och Ampuosah (2003) intervjuades fyrtio kvinnor, då syftet med 
studien var att undersöka hur kvinnor med funktionshinder upplevde sitt 
socialpsykologiska välbefinnande. Resultatet visade att kvinnor med funktionshinder 
upplevde att de var tillfreds med sig själva, de såg sig själva som fullkomligt kapabla 
individer, trots att de var fysiskt funktionshindrade. I deras egna sinnen såg de sig själva 
som personer som fysiskt var kapabla att göra nästan vad som helst. Detta kunde enligt 
författarna förklaras utifrån att jaget beskrevs som en bild av hur individen figurerade i den 
egna själen och hur individen kände inför sig själv i sin livsvärld. I dessa kvinnors bilder 
av sig själva var de kapabla att göra vad som helst och därför kände de sig även tillfreds 
med sig själva. Trots att dessa kvinnors kroppar var annorlunda från en normalt fungerade 
kvinna hade de samma känslor och tankar och i sinnena var de kapabla att göra det normalt 
fungerande kvinnor kan. De var medvetna om sina intellektuella och spirituella förmågor, 
och upplevde därmed positiva känslor av sitt jag. Kvinnorna beskrev att denna syn på jaget 
hjälpte dem att acceptera och leva med sitt funktionshinder. 
 
Andreassen och Bruun Wyller (2005) erbjöd patienter med Stroke och MS att på eget 
initiativ söka rehabilitering till en specialiserad rehabiliteringsavdelning. Syftet med 
studien var att beskriva behov, upplevelse och tillfredsställelse bland patienter som på eget 
initiativ sökt rehabilitering. De åtta individerna som intervjuades fick berätta om varför de 
sökt, och efter avslutad rehabilitering utvärderades deltagarnas uppfattningar av vistelsen. I 
resultatet fann författarna tre olika grupper av sökande. Den första gruppen uttryckte ett 
behov av utbildning och ökad kunskap om sin sjukdom, dessa var patienter med MS med 
en kort eller medellång sjukdomsvaraktighet, de var någorlunda självständiga men 
upplevde ändå stor oro inför framtiden, sjukdomens progression samt vilka möjligheter och 
hinder de kunde uppleva. Deltagarna i denna grupp betonade att de ville ha information 
specifikt på den egna subjektiva situationen och de upplevde att gruppbaserad information 
var av begränsat värde.  Den andra gruppen sökte för att få fysisk träning. Detta var 
patienter med stroke som ville få en förlamad lem i bättre funktion eller stärka 
muskulaturen i kroppen. De flesta deltagarna beskrev att de hade en stark motivation som 
berodde på att de har upplevt en akut förändring av deras livssituation och att man ville 
återgå till normal funktion. De hade samma mål oavsett funktionshindrets varaktighet. 
Dessa patienters förväntningar var konkreta, de trodde att aktiv rehabilitering skulle vara 
effektivt för att uppnå en bättre funktionell prestation. Den tredje gruppen innehöll 
personer som var funktionshindrade sedan många år och var fullständigt beroende av hjälp 
från andra. De hade tagit avstånd från sitt funktionshinder och betraktade varje dag som en 
kamp. De beskrev att de hade sökt rehabilitering för att finna inspiration att fortsätta kämpa 
och ta en timeout från det dagliga livet samt för hämta mod gällande framtiden. De var inte 
särskilt intresserade av träning i syfte av att förbättra sin funktionella förmåga, utan hade 
istället en stark önskan om psykologisk rehabilitering. 
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Utvärderingen gjorda av Andreassen och Bruun Wyller (2005) visade att deltagarnas 
upplevelse av tillfredsställelse med rehabiliteringen varierade. Ett förhållande mellan 
motivation och grad av tillfredsställelse kunde ses. De deltagare som var bättre insatta och 
hade bättre kunskap om sin sjukdom och prognos var minst tillfredsställda. Författarna 
menade att detta berodde på att de ville ha en mer specifik, individuell prognos och var 
besvikna när det inte var möjligt. Patienterna som ville ha träning rapporterade att de kände 
sig starkare redan efter ett par gånger. Både gång, muskelstyrka och balans hade 
förbättrats, vilket medförde stor uppskattning och tillfredsställelse. Den tredje gruppen som 
hade önskat motivation för hopp om framtida livssituation verkade också vara 
tillfredsställda med vistelsen på rehabiliteringsavdelningen. De uttryckte att samtala med 
andra patienter hade inspirerat dem och upplevde det av värde att möta andra med samma 
typ av problem, och trots att de befann sig i svåra situationer fick de nya perspektiv på 
deras liv och blev mindre självcentrerade. 
 
Inom rehabilitering ansågs utbildning och uppmuntran vara viktigt. Deltagarna hanterade 
sin sjukdom mycket bättre om de förstod orsaken till sjukdomen och visste vad de skulle 
förvänta sig. Hoppet att en effektiv rehabilitering skulle få patienten att må bättre, att 
personen funktionerade bättre och var mer självständig var en central tanke i studien. Det 
visade sig även att de som hade förstått sin sjukdom eller sitt funktionshinder hanterade 
situationen bättre och därmed hade en ökad livskvalitet än de med en lägre sjukdomsinsikt 
(Chit, 1999). 
 
Syftet med studien var att undersöka hur individer som har överlevt en traumatisk 
hjärnskada, deras anhöriga samt berörd vårdpersonal, upplevt förloppet från det kritiska 
skedet till påföljande rehabilitering. Åtta patienter och dess familjer intervjuades 
tillsammans med tjugotvå personer ur vårdpersonalen och nio sjukgymnaster. Relationen 
mellan personal och patient ansågs vara en relevant faktor för rehabiliteringen och 
resultatet visade att patienterna upplevde att de bästa förhållandena för god rehabilitering 
var då personalen visade stöd för, och lyssnade till patienternas upplevelser, lidande och 
framgångar. Deltagarna i studien upplevde dock att dessa förhållanden var svåra att uppnå 
på grund av tidsbrist hos personalen, det gavs inte tid till att etablera en kontakt präglad av 
tillit. Istället upplevdes personalen vara intresserade av det sjuka hos individen, inte 
individen som helhet, som i sin tur påverkade vårdens kvalitet. Patienterna menade att 
rätten till autonomi kändes kränkt och denna rätt var starkt sammankopplad med den 
subjektiva upplevelsen av sitt jag (Lefebvre, Pelchat, Swaine, Gélinas, & Levert, 2005). 
 
Nätterlund och Ahlström (1999) kom fram till att då personalen var engagerade och tog sig 
tiden att lyssna på vad deltagarna hade att säga upplevde de en god rehabilitering. Syftet 
med studien var att redogöra för hur personer med muskulär dystrofi upplevde och mottog 
stödet i det individuellt utformade rehabiliteringsprogrammet. I studien intervjuades 
trettiosju patienter. Resultatet visade att deltagarna i studien kände tillit till personalen och 
upplevde dem kompetenta, de var även förstående och lyhörda för patienternas önskningar. 
Deltagarna uttryckte även att mötet med andra människor i liknande situationer var 
givande då det skapat en känsla av gemenskap. Deltagarna hade hittat nya vänner, lärt 
känna varandras svårigheter och utbytt tips och råd. De ansåg även att rehabiliteringen 
erbjöd stöd för både dem själva och deras anhöriga rörande behandling av svårigheterna till 
följd av funktionshindret i det vardagliga livet. 
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Problemformulering 
Tidigare forskning visar att drabbas av och leva med sjukdom är en livsomfattande 
process. Stöd och behov av andra, både i vården och i samhället, är en betydande faktor för 
att kunna bemästra den nya livssituationen. Det anses viktigt att ha accepterat den 
nuvarande situationen för att kunna gå vidare i livet. Studier som baseras på ett 
livsvärldsperspektiv innebär att fakta söks utifrån individens subjektiva upplevelser av ett 
visst fenomen genom att låta individen berätta om påverkan och upplevelser utifrån dennes 
upplevda livsvärld.  
 
I vårdarbetet sker konstant möten med patienter som står inför en ny livssituation. För att 
uppnå en bättre vårdkvalitet och kontinuitet för denna patientgrupp anser författarna till 
studien att det är viktigt för vårdpersonalen att förstå hur dessa personer upplever sin 
vardag och att detta belyses utifrån den subjektiva livsvärlden. 
 
Tidigare forskning fokuserar på att beskriva upplevelsen av sjukdom, funktionshinder eller 
kropp, från patienters, anhörigas och sjukvårdspersonalens perspektiv. Andra studier 
fokuserar enbart på faktorer kring rehabilitering. Få studier av dem som beskrivs i 
bakgrunden beskriver patienternas upplevelse av sjukdomen i relation till den vård 
sjukdomen kräver samt efterföljande processer, exempelvis rehabilitering. Författarnas 
avsikt med studien är att beskriva upplevelsen av sjukdom och den vård patienterna 
mottagit utifrån patienternas livsvärld. 

SYFTE 

Syftet med studien är att beskriva hur det är att leva med sjukdom som kräver långvarig 
kontakt med sjukvården. 

Frågeställningar 
 

• Hur är det att drabbas av och leva med sjukdom? 
• Hur erfar patienter med sjukdom som kräver långvarig omvårdnad mötet med 

vården? 
• Hur erfar patienterna efterföljande vårdförlopp? 

METOD  

I detta avsnitt presenteras ansats, val av metod, urval och datainsamling, analys samt etiska 
ställningstaganden. 
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Ansats 
Då studien syftade till att beskriva hur ett visst fenomen upplevs av individer var en 
kvalitativ ansats lämplig. Den kvalitativa ansatsen var passande då man skall tolka 
beskrivningar så som de erfars av en individ och på ett öppet sätt försöka förstå denna 
situation (Kvale, 1997). En kvalitativ ansats innebar studier av icke mätbara variabler 
såsom tankar, känslor och upplevelser. Den kvalitativa ansatsen syftade främst till att öka 
förståelsen för olika fenomen och genom detta bidra till ökad kunskap samt till att beskriva 
data i form av människans egna talade eller skrivna ord eller observerbara beteenden 
(Dahlberg, 1997; Olsson & Sörensen, 2001) 
Studien byggde även på livsvärldsperspektivet. Med detta menar Dahlberg et al. (2003) att 
människans vardagsvärld och dagliga tillvaro uppmärksammas. Det innebar även att förstå, 
beskriva och analysera världen, eller delar av denne, så som den upplevts av människan. 
Det är genom livsvärldsperspektivet som människans upplevelser och erfarenheter 
uppmärksammas.  

Urval och Intervju som datainsamlingsmetod 
Urvalskriterierna för deltagande i studien var att samtliga informanter skulle vara inskrivna 
vid den valda avdelningen samt klara av att kommunicera flytande i tal. Informanterna 
skulle även ha en diagnostiserad neurologisk sjukdom eller skallskada som de rehabiliteras 
för. Informanter söktes i alla åldrar och av båda könen för att få ökad variation.  
 
För att beskriva hur individer upplevde hur det var att leva med sjukdom som krävde 
långvarig kontakt med vården användes den kvalitativa intervjun då denna enligt Svensson 
& Starrin (1996) var ett medel för den forskning som har till mål att upptäcka företeelser, 
egenskaper eller innebörder. Ämnet för den kvalitativa forskningsintervjun var 
intervjupersonens livsvärld och hennes relation till den. Syftet för den kvalitativa 
forskningsintervjun var att beskriva och förstå tankar och händelser som den intervjuade 
personen upplevt och förhållit sig till. Målet med intervjun var att erhålla nyanserade 
beskrivningar av olika kvalitativa aspekter, det vill säga specifika situationer eller 
händelser ur den intervjuades livsvärld (Kvale, 1997). 
 
Datainsamlingen inleddes med att ett informationsbrev skickades till enhetschefen på en 
rehabiliteringsavdelning inom Västra Götalans Län. Informationsbrevet innehöll förfrågan 
om samtycke, information om studiens syfte samt tänkt metod (Bilaga I). Efter att ha 
mottagit samtycke bokades ett möte med berörd avdelning för kort information av studien. 
På detta möte mottog personal på avdelningen de informationsbrev (Bilaga II) som sedan 
förmedlades till patienterna på. Personalen tillfrågade patienterna muntligt och delade ut 
informationsbreven. Efter att ha fått möjlighet att läsa igenom informationsbreven enskilt 
tillfrågades de om deltagande i studien, de tillfrågades även om de ville bli uppringda eller 
själva ta kontakt. Fem patienter tillfrågades av personalen och samtliga önskade bli 
kontaktade av författarna till studien. De patienter som tillfrågats accepterade deltagande i 
studien, med fördelningen fyra män och en kvinna. Informanterna var vid intervjutillfället 
inskrivna för dagrehabilitering vid vald avdelning inom Västa Götalands Län. 
 
Informanterna kontaktades per telefon och tillfrågades återigen om deltagande i studien. 
De fick ytterligare information om studien såsom att deltagandet var frivilligt och när som 
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helst under studiens förlopp kunde avbrytas. Samtliga informanter valde att genomföra 
studien. Informanterna ombads även vid denna kontakt att välja tid och plats för intervjun. 
Informanterna delades upp mellan intervjuarna och intervjuerna genomfördes var för sig. 
Före intervjuerna informerades informanterna om att följdfrågor kommer att ställas under 
intervjun samt att anteckningar kommer tas. De blev återigen informerade om att 
deltagandet var frivilligt och att intervjuerna bandades. Intervjuerna genomfördes i ett 
avskilt rum i anslutning till besök vid vald avdelning. Intervjuerna varade mellan tjugo och 
fyrtiofem minuter och genomfördes som öppna intervjuer och startade med en inledande 
och öppen fråga där intervjuarna bad informanterna att berätta om sin bakgrund och hur 
sjukdomsförloppet hade startat. Därefter ställdes följdfrågor där intervjuarna bad om en 
mer detaljerad utsaga eller ytterligare förklaring med exempel från upplevda situationer. 
Detta för att få en djupare och mer beskrivande berättelse av det söka fenomenet. Efter 
varje avslutad intervju transkriberades inspelningarna, vilket enligt Dahlberg (1997) 
innebär att intervjuerna skrevs ned i sin helhet och så ordagrant som möjligt.  

Analys 
För att analysera och behandla de transkriberade intervjuerna användes en kvalitativ 
analysmetod som beskrivs av Dahlberg (1997) i tre faser. 
 
Den bekantgörande fasen: Denna fas innebar att texten läses som en helhet så att forskaren 
får en första förståelse för denna. Texten läses upprepade gånger till den känns bekant. 
Analysen startades med att samtliga transkriberingar lästes upprepade gånger var för sig 
för att skapa en bild av helheten i transkriberingarna. Vid sista genomläsningen markerades 
de delar av texterna som beskrev informanternas upplevelse av att ha drabbats av och leva 
med sjukdom samt upplevelsen av att vårdas och rehabiliteras för denna. De markerade 
delarna berörde exempelvis vilka känslor som informanterna upplevt vid insjuknandet, hur 
det var att leva med sjukdom, vilken påverkan detta medförde på kroppsuppfattningen 
likväl känslor och upplevelser i mötet med vården. 
 
Den analyserande fasen: Då texten lästs upprepade gången blev innehållet allt mer bekant 
för forskaren och datamängden började framstå som en känd helhet. Detta förändrade 
karaktären på läsningen och då trädde de olika delarna i texten fram. De stycken som 
markerats klipptes sedan ut. När samtliga markeringar fanns utklippta påbörjades 
sökningen efter mönster och regelbundenheter bland styckena som sedan placerades i 
grupper baserade på dess likheter eller skillnader. Det utklippta materialet organiserades 
till en början efter positiva och negativa känslor eller upplevelser då detta var ett tydligt 
mönster. Därefter sorterades materialet ytterligare baserat på om de rörde vård, sjukdom 
eller rehabilitering. En sista sortering och finjustering gjordes sedan efter skillnaderna 
inom varje del. 
 
Den sammanställande fasen behandlade återigen texten som en helhet. Det var i denna fas 
som analysens resultat beskrevs så att den kan förstås. Grupperna som bildats i tidigare 
analysstadium jämfördes därefter med varandra och bildade slutligen de kategorier som 
presenteras i resultatet. Ur analysen framkom tre huvudkategorier och tolv underkategorier. 
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Etiska ställningstaganden 
Helsingforsdeklarationen (Medicinska forskningsrådet, 2000) innehåller de grundläggande 
etiska principerna, autonomiprincipen, godhetsprincipen, principen att inte skada samt 
rättviseprincipen. Det är utifrån dessa som de etiska aspekterna i den kvalitativa 
omvårdnadsforskningen formuleras då de gäller i alla relationer mellan människor (Olsson 
& Sörensen, 2001). Dessa ligger därför till grund för denna studie. 
 
Autonomiprincipen syftar i detta tillfälle till att informanterna själva har rätt att bestämma. 
Hit hör rätten att bestämma när, var och under vilka former intervjuerna kommer att ske. 
Deltagandet är frivilligt och informanterna kan när som helst avbryta sitt deltagande i 
studien utan att ange specifik anledning. Autonomiprincipen innefattar även respekt för 
deltagarnas värdighet, integritet och sårbarhet. Den berör även att tystnadsplikt gäller, det 
innebär att all datamaterial ska avidentifieras och behandlas konfidentiellt. Det betyder att 
den information som forskarna får fram vid datainsamling inte kommer att spridas i sådan 
form att personerna eller situationer kan kännas igen. Då förfaller anonymitet (Olsson & 
Sörensen, 2001). I denna studie har endast författarna och handledare tagit del av 
datamaterialet. 
 
Principen att inte skada innebär att inte utsätta någon för skada. Respekt för informanternas 
integritet och värdighet utlovas. Intervjuerna hölls i en för informanterna trygg och säker 
miljö, genom detta minimeras risken för skada. Rättviseprincipen innebär att man skall 
behandla alla lika. Samtliga informanter gavs samma information om studien och vald 
metod. De ställdes även samma inledande fråga i intervjuerna som var att beskriva om sin 
bakgrund och hur sjukdomsförloppet startade. Godhetsprincipen innebär att sträva efter att 
göra gott, att förebygga och minska lidande. Förhoppningen är att denna studie kommer 
bidra till ökad kunskap och förståelse för vald patientgrupp som då kan leda till ett minskat 
lidande. 
 
Studien bygger även på de fyra huvudkraven i de forskningsetiska principerna. Dessa krav 
är frivillighet, konfidentialitet, anonymitet samt att informanterna kan avbryta sitt 
medverkande i studien när som helst (Medicinska forskningsrådet, 2000). Informanterna 
har informerats både muntligt och skriftligt av personal genom ett informationsblad, 
muntligt via telefonkontakt samt muntligt före varje intervju av intervjuarna. Innan studien 
startades tillfrågades verksamhetschefen vid vald avdelning om tillstånd för att genomföra 
studien på grund av att studien behandlar data gällande inskrivna patienter. 

RESULTAT 

Vid analys av transkriberingarna framkom det tre huvudkategorier med tio 
underkategorier. Huvudkategorierna är ”Från hälsa till illabefinnande”, ”Mötet med 
vården” och ”Att komma åter till vardagen”. 
 
Huvudkategorierna och dess underkategorier redovisas först i en tabell (se tabell 1.) för att 
sedan presenternas var för sig, följt av citat hämtat från informanternas berättelser. 
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Tabell 1. Huvud- och Underkategorier 
Att gå från hälsa till 
illabefinnande 
 

Att möta vården Att komma åter till 
vardagen  

Att drabbas av sjukdom 
 

Att uppleva positiva känslor 
i mötet med vården  

Att påbörja rehabilitering 

Att ställas inför en ny 
situation  
 

Att uppleva negativa känslor 
i mötet med vården  

Att vara delaktig 

Att få information 
 

Att känna trygghet hos 
personalen 

Att föra en bra 
kommunikation med 
personalen 

Att acceptera den nya 
situationen 
 

  

Att gå från hälsa till illabefinnande 
Första delen av resultatet handlar om händelseförloppet att gå från hälsa till sjukdom och 
illabefinnande. Här framkom det flera faser ”Att drabbas av sjukdom”, ”Att ställas inför en 
ny situation”, ”Att få information” samt ”Att acceptera den nya situationen”. Dessa faser 
beskrivs mer ingående under varje rubrik. 

Att drabbas av sjukdom 

Att drabbas av sjukdom som leder till funktionshinder, från att tidigare ha upplevt hälsa 
innebär att livet tar en vändning man inte var beredd på, ibland sker det plötsligt och ibland 
i ett mer långdraget förlopp. Denna oväntade vändning medför att kontrollen förloras över 
den nuvarande livssituationen, vilket orsakar en känsla av osäkerhet och frustration över 
livet. Den livsomfattande förändringen kommer ofta plötsligt och vård söks akut i detta 
skede. Det finns även de gånger då sjukdomsförloppet är mer långdraget och insikten att ha 
drabbats av allvarlig sjukdom tar tid att acceptera. I dessa situationer söks första kontakt 
med sjukvården i ett senare skede. En informant väljer att illustrera den fortgående 
förändring att drabbas av sjukdom som att ha blivit träffad av blixten. 
 

”Det kom som liksom från en klar himmel så man får… det bara händer..” Informant 
1 
 

Följande informanter beskrev ett mer långdraget sjukdomsförlopp. 
 

”…så började en arm här som inte fungera, min vänstra arm den bara hängde och 
slängde. Och vi förstod inte detta i familjen ingen hade vi har liksom inte kommit i 
kontakt med stroke och så innan. Så ingen uppfattade att jag hade fått en stroke. 
Utan jag gick med det här och tänkte varje morgon att förhoppningsvis så blir frisk 
någon morgon här”. Informant 1 
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” Jag har trott att jag ska få Alzheimers, det har jag trott i många år, så det har 
kommit smygande. Min upplevelse är att jag är gammal… Jag har inte fattat att jag 
är sjuk, jag är inte riktigt med, jag fattar inte”. Informant 2 

 
När informanterna söker kontakt med vården är det inte självklart att diagnos sätts direkt. 
Vanligt är en väntan på provsvar och vidare undersökningar för besked och denna väntan 
ger upphov till frustration och upplevs vara svår och tung. Ovissheten om framtiden bidrar 
till liknande känslor. Vanligt var att denna vänteperiod upplevs som en stor förlust av 
dyrbar tid, och andra känslor som framkommer i samband med detta är att känna sig väl 
genomgången, det medför att vänteperioden kan utstås på grund av att relevanta prover tas. 
 

”Det tog nästan en vecka innan man fick reda på vad det var… Det var frustrerande 
att inte få behandling när man känner att man fick mer och mer ont och blev mer 
och mer förlamad liksom. När jag inte fick någon behandling”. Informant 4 

Att ställas inför en ny situation 
Den nya livssituationen som sjukdomen bidrar till medför en ny och annorlunda 
livssituation att ta hänsyn till. En omprioritering av livsvärlden är nödvändig för att kunna 
skapa ett liv där de upplever välbefinnande igen. Den första perioden innan anpassning till 
den nya livssituationen upplevs vara mycket känsloladdad. Till en början medför den nya 
situationen en känsla av ensamhet. Informanterna beskriver en känsla av oro och att de inte 
vet hur de ska reagera, om de ska skratta eller gråta. Depression och trötthetskänslor 
blandas med känslan av att vandra i ett ständigt dunkel samtidigt som den nya situationen 
kan upplevas som spännande. 
 

”Livet ställs på sin ände… Man sätter värde på andra saker nu.” Informant 2 
 

”Man är ganska ensam i den situationen...” Informant 4 
 

”Jag var ju ganska deprimerad i början liksom, man var ju inte beredd på det här… 
Det var lite kris de första dagarna.” Informant 1 

 
”Jag har mått dåligt, riktigt dåligt..” Informant 2 

 
I och med att livet förändras till följd av sjukdom förloras många av de förmågor som 
tidigare funnits. Gång-, koncentrations-, koordinations- och minnesvårigheter präglar den 
nuvarande tillvaron. Det är även vanligt att finmotoriken i fingrar och händer förloras. Till 
detta tillkommer biverkningar av mediciner som medför ökat illabefinnande och reducerar 
exempelvis matlust och förmåga till god sömn. 
 

”Jag tappar lokalsinnet. Jag har tappat jättemycket förmågor. Jag kan inte orientera 
mig...” Informant 2 

 
”Jag hade svårt för koordinationen… Att gå rakt fram det kunde jag inte. Benen 
drog iväg åt vänster.” Informant 5 
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Att få information 
För att kunna bearbeta den nya livssituationen upplevs det viktigt att tillgången till 
information om sjukdomen och vården kring denne är lättillgänglig och relevant. Ofta 
upplevs det att information finns tillgänglig för både informanter och anhöriga, men 
vanligt är att deltagarna själva söker efter mer information än den som givits vid samtal 
med personalen. Informationen söks oftast på Internet, via forum eller via personliga 
kontakter med människor i samma situation. Anhöriga kommer även att spela en viktig roll 
i informationsutbytet då informanterna inte alltid orkar ta till sig all information som ges. 
Ur analysen framkommer det även att kontakten med andra människor i likasinnade 
situationer anses värdefull. Detta ger möjlighet till ett ökat utbud av information som 
behövs för att hantera, bearbeta och acceptera sin nya livssituation.  
 

”En av våra döttrar hon har varit inne på nätet och läst en del vet jag direkt om 
sjukdomen va, så hon har hållit lite föredrag för oss.” Informant 1 

 
”Min fru var ju med hos läkaren och det var ju bra för hon uppfattade ju lite bättre. 
Jag hade väldigt svårt i början att komma ihåg vad han hade sagt.” Informant 5 

 
”Ja det fanns på avdelningen faktiskt, en del om sjukdomen. Så då läste jag det… 
Man vill ju hela tiden läsa lite mer, varför har jag fått det här och vad beror det på?” 
Informant 1 

 
En informant beskriver hur viktigt närheten med personer i samma situation är för denne 
med följande ord: 
 

”Vi delar mycket information med varandra… Man skrattar åt allt tragiskt och 
elände… Fast sen grät vi också, men då hade vi varandra. För vissa stunder var 
skitsvåra… Och är man där kan man aldrig gå ifrån, för då kan man ju missa något. 
” Informant 2 

 
Det framkommer även ur analysen att den information som givits inte alltid är 
tillfredsställande, att den lämnats på ett felaktigt sätt eller att det finns brister i mängden 
tillgänglig information i anslutning till vårdavdelningarna eller besök vid 
rehabiliteringsavdelningen.  
 

”Jag får ingen information, inget besked. Och det är min kropp...” Informant 3 
 

”Det är så mycket man inte orkar ta till sig, det bara är så. Om någon skulle börja 
fråga mig om sjukdomen, så skulle jag inte kunna svara.” Informant 2 

Att acceptera den nya situationen 

För att orka gå vidare i livet är det viktigt att ha accepterat den nya livssituationen och 
finna välbefinnande igen. Insikten i att kämpa vidare och acceptera det liv som nu levs är 
viktig för att komma ifrån de negativa känslor som upplevs inledningsvis. För att kunna 
acceptera livssituationen och återigen finna välbefinnande i livet är det viktigt att inte 
längre se på sig själv som sjuk. 
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”Det kommer att ta tid innan man blir normal igen. Men det får man liksom 
acceptera, sin situation.” Informant 4 

 
” Man får ta situationen som den är. Det är bara att acceptera. ” Informant 1 

 
”… Jag tror inte jag kan gå omkring och säga att man är sjuk varje dag… Jag kan 
inte gå och se på mig som sjuk.” Informant 2 

Att möta vården 
Ur resultatet av analysen framkommer det att upplevelsen av vårdmötet är en central del av 
att leva med sjukdom som kräver långvarig kontakt med vården. Mötet med vården kan 
delas in i flera kategorier, ”Att uppleva positiva känslor i mötet med vården”, ”Att uppleva 
negativa känslor i mötet med vården” samt ”Att känna trygghet hos personalen”. 

Att uppleva positiva känslor i mötet med vården 

Ur analysen framkommer det att deltagarna över lag är nöjd med sin vård och det 
bemötande de får under vårdprocessen. Att vårdpersonalen visar hänsyn, bryr sig om 
patienterna och är personliga i sitt vårdande är av stor vikt. Personalen är ofta glad, trevlig 
och tillmötesgående. De ställer upp och hjälper till på det sätt som önskas, detta bidrar till 
känslan av ett bra bemötande av vårdpersonalen.  
 

”Jag tycker det är underbart hur man… de bemöter en… hur de behandlar en som 
person. Det är med all respekt… Alltid ställer de upp och gör vad jag begär. Om jag 
behöver hjälp så hjälper de mig och om jag inte mår bra, ställer de upp för mig.” 
Informant 3 

 
En annan viktig del för att uppleva gott bemötande är att bli sedd och uppmärksammad av 
vårdpersonalen. Känslan av att bli igenkänd och ihågkommen bidrar till en känsla av 
uppskattning och att hälsan går i första hand. Ofta ses vårdpersonalen som väldigt goda 
vänner eller som en del av familjen. Andra egenskaper som bidrar till denna känsla är ett 
leende från personalen eller en klapp på axeln. Att ta sig tid att prata med patienten och 
visa kärlek och ömhet är centrala delar i resultatet. 
 

”Hon ska inte apa sig, men ett leende. Att bara fråga hur mår du, klappa en patient 
på axeln, då får du tacksamma patienter… Jag lider av en sjukdom och du kommer 
inte hit för att pissa på mig eller knuffa mig eller sparka mig för att jag är här 
handikappad. Utan det skall vara att ge mig hopp, och ett leende är ett hopp.” 
Informant 3 

Att uppleva negativa känslor i mötet med vården 
Ur analysen framkommer det även situationer där informanterna är mindre nöjd med 
bemötandet av vårdpersonalen. Personalen kan uppfattas som sur, grinig och i vissa fall till 
och med elak. Det upplevs även vanligt att personalen inte har den tid att ge som önskas av 
informanterna, och det fanns situationer som beskrivs där personalen hänvisat personer 
som sökt vård på ett hemskt sätt. Det beskrivs även att personalen inte visar förtroende för 
individen och istället för att vara förstående är överbeskyddande. Känslan av att bli kränkt 
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och inte ha kvar sin integritet uppfattas som mycket negativt bland informanterna. Denna 
känsla beskrivs av en informant på följande sätt: 
 

”Det är precis som att ligga på golvet och folk sparkar dig, istället för att hjälpa dig 
upp.” Informant 3 

 
Andra informanter beskriver följande: 
 

”… Det känns som att jag inte har något värde.” Informant 5 
 

”Jag fick ju inte det förtroendet att jag fick ju inte sköta mina mediciner själv… Det 
är tack vare mitt misstag som de inte har förtroende för mig.” Informant 5 

 
Ett holistiskt synsätt hos personalen anses vara viktigt. Även här finns det brister. En 
informant betonar vikten av att se hela människan och informanten upplever inte att denne 
har blivit sedd som en hel människa.  
 

”Vården skall gå till grunden. Jag vill ha grunden… Varför kan du inte ta grunden, 
hela grunden, hela jag.” Informant 3 

Att känna trygghet hos personalen 
En del som skiljer sig från upplevelsen av bemötande är vikten av att känna trygghet hos 
personalen. Att känna tillit till någon, ett ansikte att känna igen när det var svårt, veta vart 
man kan vända sig samt att personalen har förmågan att se det som inte alltid sägs upplevs 
värdefullt. En informant beskriver detta på följande vis: 
 

”Det var någon annan som trodde på mig, och lyssnade och faktiskt kunde säga att 
det kunde vara såhär.… Det är skönt att veta att någon vet när jag säger att jag vill 
spy på helvetet eller elände… Hon kände med en gång att jag behövde hennes 
hjälp. Jag förstod inte att hon kunde hjälpa mi… Hon är min livlina. När kaoset 
kommer så vet jag att jag har någon. Tryggheten att jag har henne, att jag har en tid 
i almanackan. Hon har lovat mig att jag skulle komma tillbaks, och jag som person 
behövde det.” Informant 2 

Att komma åter till vardagen 
Den tredje och sista delen av resultatet belyser fenomen som rör rehabilitering. ”Att 
påbörja rehabilitering”, ”Att vara delaktig” samt ”Att föra en bra kommunikation med 
personalen” är de underkategorier som framkommit ur analysen.  

Att påbörja rehabilitering 
Att på allvar börja rehabiliteras för sjukdom och funktionshinder upplevs som något 
positivt. Bara att byta från en vanlig vårdavdelning till rehabiliteringsavdelningen visar sig 
innebära en viss skillnad. Träning och daglig övning sker på ett helt annat sätt än tidigare. 
Resultatet av analysen åskådliggör att det är påfrestande till en början, det är svårt att 
komma igång och ofta upplevs det att det inte går bra i början. Det är svårt att hänga med i 
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de olika övningarna och tempot som personalen ger. Det upplevs även att klimatet kring 
träningen är öppet och tillmötesgående och om orken brister är det bara att meddela detta. 
Många är nöjda med hur träningen läggs upp, de känner att de önskemål som tidigare sagts 
har blivit väl uppfyllda. 
 

”Vissa dagar kändes ju jobbigare än andra… Det var svårt att följa det. Att få ihop 
fötterna rätt… Då fick jag ju stöd utav dom. De ledde mig.” Informant 4 

 
”Jag var ständigt trött, då var det ju svårt att hänga med.” Informant 5 

 
”Det var svårt till en början… men orkar man inte var det bara att säga till” Informant 
1 
 

Det är även viktigt att hela tiden förhålla sig positiv till träningen, detta kan personalen 
bidra med. Genom att uppmuntra dem att kämpa på och ta ett steg till framåt i rätt riktning 
ger det informanterna en positiv känsla. Träningen upplevs roligare och ger fortsatt 
motivering då detta uppfylls. Denna känsla är viktig för att bibehålla målet med 
rehabiliteringen. 
 

”… Om personalen är uppmuntrande känner man liksom att man vill kämpa på… 
Det är inte roligt att gå därifrån om personalen bara meddelar vart man skall gå och 
inte är stödjande.” Informant 3 

Att vara delaktig 
En stor och central del av rehabiliteringen är att vara delaktig. I resultatet av analysen 
framkom tre olika former av delaktighet. Det finns de som inte tycker de är delaktiga alls, 
och inte önskade att vara detta heller, det finns även de som tycker det är delaktiga och det 
finns de informanter som inte tycker de är delaktiga fast önskade att de vore det. Dessa 
former kommer att presenteras under egna rubriker.  

Känslan av att inte vara delaktig och vilja vara delaktig 

Denna grupp menar att de inte uppfattar sig som delaktig i sin rehabilitering och att de 
gärna skulle vilja vara detta. Att inte vara delaktig trots viljan att vara detta betraktas vara 
mycket negativt.  Det anses vara mycket viktigt att själv får ta beslut gällande sin kropp, 
vård och rehabilitering för att uppleva delaktighet. Informanterna upplever att personalen 
fattar beslut över huvudet på dem och att de inte ges möjlighet att vara med och utforma 
hur rehabiliteringen ska gå till. Personalen hjälper dem inte att se steget mot att vara mer 
delaktiga i sin vård och sin träning. Personerna i denna grupp menar att de berättat för 
personalen hur de vill ha det men att detta inte hörsammas. 
 

”Jag är inte delaktig. Jag måste få bestämma över min kropp… Låt patienten vara 
delaktig. Det är hans kropp och hans hälsa… Jag berättar för dig hur jag känner, då 
vill jag vara delaktig och säger jag vill bli behandlad på det här viset. Vården tror 
att det finns delaktighet. Finns ingen delaktighet i det här. Jag ser inte att jag är 
delaktig. Jag upplever inte det. Jag får ingen information, inget besked och det är 
min kropp.” Informant 3 
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Känslan av att inte vara delaktig och inte vilja vara delaktig 
Denna grupp beskriver att de inte upplever att de är delaktiga i sin vård, men att det inte 
gör dem så mycket. Informanterna litar på att personalen gör de bästa valen och de följer 
de råd som personalen ger. Personalen anses vara de som har bäst kunskap och mest 
erfarenheter och informanterna upplever att de inte ska lägga sig i detta utan istället 
acceptera det som personalen kommer med och fogar sig efter detta.  
 

”Jag har lätt för att foga mig så att säga. Gör som andra säger helst. Jag tar inga 
stora diskussioner om det.” Informant 5 

Känslan av att vara delaktig 
De informanter som upplever att de är delaktiga är aktivt med och fattat beslut gällande 
utformning av träning, vilka tider denna ska ske på, samt andra beslut rörande 
rehabiliteringen. Det finns även här en viss grupp som beskriver att personalen kommer 
med förslag men att de aktivt är med och godkänner dessa efter diskussion. 
 

”Jag är hundraprocentigt delaktig.” Informant 4 
 
Det som anses vara viktigt för att uppleva känslan av delaktighet är att personalen tar 
personen på allvar, visar respekt och är lyhörd för det som sägs, att hinna bilda sig en egen 
mening om det som diskuteras samt att få tillgång till den diskussion som förs mellan 
personalen. Det är även viktigt att individen ges tillåtelse att lägga sig i sin behandling och 
sin träning. 
 

”Ja att man tar patienten på allvar, man lyssnar på patienten, vad han har att säga.” 
Informant 5 

Att föra en bra kommunikation med personalen 

En annan central del som framkommer ur analysen är vikten av en god kommunikation. 
Det finns två tydliga grupper under denna kategori, kommunikation mellan patient och 
personal samt kommunikation mellan personalen. 

Kommunikation mellan patient och personal 
Kommunikation anses vara en relevant faktor för rehabiliteringen. Denna sorts 
kommunikation upplevs vara otillfredsställande och kan fungera bättre. Det informanterna 
upplever är viktigt för dem stämmer inte överens med det personalen upplever, det skapar 
slitningar i kommunikationen och skapar oro för att ha gjort någonting fel hos 
informanterna. 
 

”Har jag gjort något fel eller vad hände? Det var det jag upplevde… Varför blev 
han inte nöjd?” Informant 2 

 
En dominerande del i kommunikationen mellan patient och personal är att personalen 
uppfattas vara dålig på att meddela besked gällande vård, behandling och prover till 
patienten. I många fall efterfrågas detta, men långt ifrån alla informanter känner att de kan 
göra detta. En del önskar att läkarna kan ringa och meddela resultaten själva istället för att 
vidarebefordra via annan vårdpersonal, det ska även ges möjlighet att ställa direkta frågor. 
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”De måste veta, jag har rätt att veta. Varför valde de att genomföra detta? Det är 
väldigt jobbigt att uppleva det här… Läkaren gjorde fel… Hon har mina 
telefonnummer, min mail. Hon kan nå mig… Varför säger inte hon det direkt till 
mig? Kan hon inte ringa mig?” Informant 3 

 
”Och kanske har det inte riktigt går fram att patienten inte fått reda på svaret.” 
Informant 5 

 
Ibland upplevs det även att personalen inte lyssnar och åhörar de förslag och åsikter som 
framförs. Det är även inte ovanligt att personalen inte förstår vad som framförs av 
informanterna, detta i sin tur skapar aggressioner och frustrationer.  
 

”Vi förstår inte varandra. Träna, vadå träna? Det hjälper inte, och medicinen hjälper 
inte.” Informant 3 

 
Sista delen av denna underkategori handlar om dem som känner sig uppmärksammade och 
att dialogen med personalen är tillfredsställande. Vissa upplever att de haft bra och givande 
diskussioner med vårdpersonalen, detta medför känslan av tillfredsställelse med sin 
rehabilitering. 
 

”Och här har de varit väldigt tillmötesgående. Lyssnat liksom.” Informant 4 
 

”Jag är väldigt nöjd med hur det har utvecklat sig, och som sagt jag har inget att 
anmärka på. Utan de har lyssnat på mig hela tiden.” Informant 1 

Kommunikation mellan personalen 

Det anses vara svårt att få tag de läkare som är knutna till avdelningen, och det upplevs 
vara enklare att gå vägen via annan sjukvårdspersonal för att få ökad möjlighet att framföra 
åsikter och önskemål till läkarna. Detta visar sig dock inte vara helt problemfritt då det 
uppfattas som att kommunikationen inte fungerar som den ska. Informationen kommer inte 
alltid fram då personalen inte tycks förstå varandra. Det framkommer även ur analysen att 
information som vidarebefordras inte nått fram då personalen byter arbetslag på 
avdelningen. Informanterna tycker inte att överrapporteringen sköts på ett tillfredsställande 
sätt. 
 

”Kommunikationen fungerar dåligt… Men det är väl det att man har gått förbi 
varandra i arbetslagen liksom.” Informant 5 

 
En annan del i detta är att sjuksköterskorna på avdelningen inte tycks vara delaktiga i de 
tankar och diskussioner som läkaren för. Informanterna ser hellre att sköterskorna är mer 
delaktiga samt tog mer egna initiativ i vård och rehabilitering, då sjuksköterskorna enligt 
informanterna inte anses ha någon makt över det i dagsläget. 
 

”Sa till läkare att… om de ska kunna hjälpa mig måste de hjälpas åt, läkare och 
sjuksköterskor. Sköterskor är bara under läkare hela tiden, och de har ingen makt.” 
Informant 3 
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Sammanfattning 
Ur resultatet framkom tre huvudkategorier; ”Att gå från hälsa till illabefinnande”, ”Att 
möta vården” samt ”Att återgå till vardagen”. Att drabbas av sjukdom upplevs vara en 
livsomställande och känsloladdad process, det innebär även en förlust av tidigare 
kroppsfunktioner. Kontrollen över livet tappas och en oro inför framtiden uppstår. För att 
acceptera sin nya livssituation är det viktigt att inte längre se på sig själv som sjuk. Då 
kontakt med vården sökts upplever deltagarna att de ofta får vänta på svar och behandling. 
Överlag var informanterna nöjda med det bemötande de får, men vissa uppfattar 
personalen som negativ och att de har ont om tid. Att bli sedd, uppmärksammad och 
ihågkommen är centralt i bemötandet av personalen. Att påbörja rehabilitering ses som 
positivt och annorlunda mot övrig vårdtid. Kommunikation anses vara en viktig faktor för 
rehabiliteringen. Kommunikationen mellan patient och personal, samt mellan personalen 
upplevs vara otillfredsställande. En annan del av rehabiliteringen är att vara delaktig. 
Känslan av delaktighet varierar bland deltagarna men på det hela taget är de nöjda med sin 
rehabilitering.  

DISKUSSION  

Metoddiskussion 
Första syftet med studien var att beskriva hur patienter med neurologisk skada upplever 
bemötande och delaktighet i dagsjukvården. På grund av att antalet deltagare var för få 
samt att deras diagnoser inte tillhörde samma kategori fick syftet breddas efter insamlad 
data. Endast tre av fem informanter hade en neurologisk diagnos. De resterade två hade 
hjärnskador till följd av sjukdom eller trauma. Till följd av första syftets formulering hade 
endast tre av de fem deltagarna kunnat inkluderas i resultatet då dessa hade neurologisk 
skada till skillnad från de två med skallskada. Det material som insamlats hade då blivit 
tunt och därför valde författarna att vidga syftet för att få ta del av allas berättelser och få 
ett mer nyanserat resultat.  
 
Syftet med studien är att beskriva hur det är att leva med sjukdom som kräver långvarlig 
kontakt med sjukvården. Avsikten med studien var att få ta del av informanternas 
subjektiva erfarenheter och upplevelser av det valda fenomenet. En kvalitativ ansats ansågs 
därför vara ett naturligt val som ansats till studien då den enligt Kvale (1997) används för 
att fånga upplevelser utifrån berättarens erfarenheter och föreställningar av ett fenomen 
utifrån dennes livsvärld. Den kvalitativa intervjun används för att förstå den inre världen 
och uppfattningar om världen. 
 
Datainsamlingen som användes i studien var genomförd med öppna intervjuer. Denna 
datainsamlingsmetod ansågs vara relevant för att uppnå studiens syfte. Ett alternativ till att 
göra intervjuer kunde vara att göra en litteraturstudie, men redan till bakgrunden var det 
svårt att hitta relevant material om ämnet, därför ansåg författarna att intervjuer skulle 
beskriva upplevelsen på ett bättre och djupare sätt. Fördelen med intervjuer jämfört med 
andra datainsamlingsmetoder är att forskaren får möjlighet att ställa följdfrågor för att få en 
djupare och mer detaljerad beskrivning av fenomenet. Öppna intervjuer valdes för att 
minimera risken för att kunna styra intervjun samt för att få så nyansrika berättelser som 
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möjligt. En alltför strukturerade intervju medförde en större risk att utelämna något som 
skulle kunna vara relevant för resultatet. Enligt Bell (1995) är det lättare att använda ett 
standardiserat frågeschema som ovan intervjuare, men risken med denna metod är att det 
viktiga löper risk att gå förlorad. 
 
Då intervjuerna planerades valde författarna att genomföra de var för sig, detta för att 
minimera en känsla av övertag över informanten som i den situationen är ensam och 
utelämnad. Genom att intervjua genomfördes enskilt fick författarna en djupare relation till 
informanten som främjade en miljö där informanten känner att han eller hon kan öppna 
upp sig och berätta om de känsliga saker som rörde dennes livsvärld. Dock tror författarna 
att de hade kunnat komplettera varandra vid intervju i par då båda var ovana intervjuare. 
Författarna gjorde avvägningen att informantens säkerhet och trygghet måste komma i 
första hand, därför genomfördes intervjuerna var för sig. Att vara nybörjare i intervjuteknik 
upplevdes vara svårt. Det innebar många frågor och funderingar kring intervjusituationen. 
Detta krävde en viss förarbetning. Genom att sedan diskutera med varandra utbyttes tips 
och tankar för att kunna genomföra intervjuerna på ett sätt som gav informanterna samma 
förutsättningar inför och under intervjun. 
 
Användandet av bandspelare visade sig vara ett mycket uppskattat hjälpmedel eftersom 
fokus kunde läggas på det som berättades istället för att fokusera på att skriva 
anteckningar. Bandspelaren fångade även upp tonlägen och pauser som hade varit svårt att 
fånga på papper, som sedan visade sig vara relevanta för att skapa känsla åt 
transkriberingarna eftersom den fångade exempelvis suckar. Stödanteckningar togs under 
intervjuerna för att kunna formulera följdfrågor utan att tappa tråden i intervjun.  
 
En nackdel med vald datainsamlingsmetod visade sig vara svårigheten att få tillräckligt 
många deltagare. En del av deltagarna hade tänkt igenom ämnet bra och förberett sig 
medan andra kom till intervjun mindre förberedda och hade därför svårt att beskriva sina 
upplevelser. Större press föll då på intervjuaren att hålla intervjun flytande och ge tid åt 
fundering. Nackdelen med att vara ovan intervjuare är att informanten kan ha svårt att 
berätta om sina upplevelser för en för dem okänd människa. En annan nackdel var att 
datainsamlingen visade sig vara en mycket tidskrävande process.  
 
Då de intervjuade fick berätta fritt om sin sjukdom, upplevelsen av hur det var att bli 
drabbad och leva med denne samt om sin vård och rehabilitering fick vi ett brett material. I 
de fördjupningsfrågor vi ställde låg tyngdpunkten på att få en djupare förklaring av känslan 
på det upplevda. Det material som samlats in genom intervjuerna blev en god grund för 
den analys som genomfördes. 
 
Analysen av de data som samlats in genomfördes enligt Dahlbergs (1997) analysmetod 
som innebär att gå från en ursprunglig helhet till delar och slutligen till ny helhet. 
Analysens olika steg var lätta att följa och skapade god struktur åt arbetsgången. Under 
analysfasen togs det hänsyn till att båda författarna deltog i alla moment för att resultatet 
skulle vara byggt på samma förutsättning. Ruth (1991) menar att om båda författarna läste 
igenom allt material stärks validiteten. Författarna såg även till att vara så öppna som 
möjligt för de delar som framträdde för att inte färga resultatet med förutfattade meningar. 
Risken för detta ansågs minska markant då en öppen dialog fördes genom hela analysfasen. 
Sedan ställdes frågan om det fanns en röd tråd genom kategorierna, om kategorierna ger 
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svar på syftet och hur de är relaterade till varandra. Därefter lästes transkriberingarna åter 
en gång för att kontrollera att ingenting missats eller missförståtts. Detta anser författarna 
stärker validiteten. 
 
Validiteten i en studie handlar om att undersöka det som är avsikten med studien 
(Dahlberg, 1997). Detta ansåg författarna vara uppfyllt då tillvägagångssättet har 
tydliggjorts så att arbetsgången tydligt kan följas av läsaren. För att stärka validiteten och 
reliabiliteten på resultatet har citat från samtliga intervjuer redovisats under varje ingress. 

Resultatdiskussion 
Syftet med studien är att beskriva hur det är att leva med sjukdom som kräver långvarig 
kontakt med vården. Detta är undersökt utifrån individens livsvärld. Resultatet 
presenterades i tre huvudkategorier; ”Att gå från hälsa till illabefinnande”, ”Att möta 
vården” samt ”Att komma åter till vardagen”. Studiens resultat diskuteras utifrån syfte och 
tidigare forskning. 
 
Ur resultatet framkom det att drabbas av och leva med sjukdom innebär att livet tar en 
annan vändning som informanterna inte är beredd på. Vändningen medförde en förlust av 
kontroll av sitt liv samt känslor av osäkerhet och frustration över livet och framtiden. 
Genom denna förändring fick de drabbade därmed en ny livssituation att ta hänsyn till och 
det visade sig att prioritera om sin livsvärld var nödvändig för att kunna skapa ett liv där de 
upplevde välbefinnande igen. Persson och Rydén (2006) kommer i sin studie fram till 
liknande slutsatser. De kommer fram till att ett existentiellt skifte äger rum av livsvärden 
då en individ drabbas av sjukdom eller funktionshinder. Detta innebar en omvärdering av 
livet och vad som verkligen ansågs vara viktigt samt till att finna mening med sin nya 
situation. 
 
I och med att livet förändras till följd av sjukdom visade det sig att många av de förmågor 
som informanterna levt med innan förloras. Gång-, koncentrations-, koordinations- och 
minnesvårigheter präglade nu tillvaron. Det var även vanligt att finmotoriken i fingrar och 
händer har gått förlorad. Detta tar även Shevil och Finlayson (2006) upp i sitt resultat då de 
undersökt hur personer med Multipel Skleros upplever hur sjukdomen har påverkat 
vardagen. Resultatet av studien visade att trötthet, balanssvårigheter, svaghet, spasticitet 
samt kognitiva förändringar var vanligt bland deltagarna. 
 
Resultatet visar även att för att orka gå vidare i livet var det viktigt att ha accepterat den 
nya livssituationen och åter finna välbefinnande. Informanterna insåg att de måste kämpa 
vidare och acceptera det liv de nu lever för att komma ifrån de negativa känslor de först 
drabbats av. För att kunna acceptera sin livssituation och återigen finna välbefinnande i 
livet var det viktigt att de inte längre såg på sig själv som sjuk, det visade sig även vara 
värdefullt att möta andra människor i likasinnade situationer. Persson och Rydén (2006) 
kom fram till samma resultat i sin studie. De kom fram till att bibehålla tron på sig själv, ha 
en positiv inställning samt att bryta den isolering som sjukdomen innebär var nödvändig 
för att kunna acceptera den nya livssituationen. 
 
I mötet med vården var informanterna i studien på det hela taget nöjda, dock förekommer 
situationer där de känner sig kränkta av vårdpersonalen. Det visade sig vara vanligt att 
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uppleva att personalen inte hade den tid att ge som önskats, detta hade deltagarna ingen 
förståelse för. Ur resultatet fram kom även att det holistiska synsätt som personalen skall 
ha var bristfälligt. I en studie av Eriksson, Chiappe och Sellström (2003) kommer 
författarna fram till att patienterna känner sig likgiltiga eller ignorerade av personalen, att 
personalen inte lyssnar på dem eller har glömt av dem. Patienterna känner brist på 
känslomässigt stöd, de upplever att de inte bemötts med respekt, att personalen inte 
respekterat deras önskemål, att de inte fått medverka i den egna vården, förlust av kontroll, 
dålig eller utebliven information samt att personalen inte har tid med dem och att de är 
alltför inrutade i gamla mönster. I denna studies resultat fann författarna flera likheter, men 
till skillnad från studien av Eriksson, Chiappe och Sellström (2003) framkom det även att 
deltagarna inte alltid var nöjda med den information som gavs, att den gavs på ett felaktigt 
sätt eller att det fanns brister i tillgänglig information.  

 
En stor och central del av rehabiliteringen som presenteras i resultatet var att vara delaktig. 
I resultatet av analysen kom det fram tre olika former av delaktighet. Det finns de som inte 
tycker de är delaktiga alls, och inte önskar att vara detta heller. Det fanns de som tycker det 
var delaktiga och de fanns de som inte tycker de var delaktiga fast önskade att de vore det. 
Larsson, Tamm och Bränholm (2001) kom fram till ett liknande resultat i sin studie. De 
avstående (eng. Relinquishers) kallades de patienter som inte är intresserade av att vara 
delaktiga. De accepterade de förslag som vårdpersonalen kom med utan att diskutera något 
vidare om saken. De deltagande (eng. Participants´) kallades de patienter som var 
delaktiga i sin planering och rehabilitering. De fick möjligheten att vara delaktiga och 
valde att vara detta. Till sist kom de sporadisk deltagande (eng. Occasional paticipants´) 
som innebar att de var delaktiga periodvis. Dessa ville vara mer delaktiga men upplevde att 
personalen inte gav dem möjligheten till detta. 
 
I en studie gjort av Kiessling och Kjellgren (2004) påvisades faktorer som främjar känslan 
av delaktighet i vården. Att få samtala om sin situation, utbyta kunskap och föra en dialog 
med personalen gav känslan av att personalen lyssnar och bryr sig om patienten, vilket 
stärkte känslan av delaktighet. En annan viktig del som stärkte känslan av delaktighet i 
vården är behovet av kontinuitet i kontakten med personalen, att känna igen personalen 
upplevdes vara en viktig trygghetsfaktor som gynnade samarbetet mellan personal och 
patient, detta gav upphov till en djupare relation som i sin tur gynnade känslan av 
delaktighet. Författarna till denna studie fann i resultatet liknande beskrivelser. 
Informanterna tyckte det är viktigt att personalen är stöttande och uppmuntrande för att 
uppleva en god rehabilitering och känsla av delaktighet. Det ansågs även vara viktigt att 
personalen tog informanten på allvar, visade respekt och var lyhörd för det som sades. Det 
var viktigt att hinna bilda sig en egen mening om det som diskuterats med personalen samt 
att få reda på allt som diskuterades kring vården och rehabilitering. Det var viktigt att 
deltagarna gavs tillåtelse att lägga sig i sin behandling och sin träning för att uppleva 
känslan av delaktighet. 
 
Kommunikation var ett viktigt redskap i vård och rehabilitering. Kommunikationen 
upplevdes bristfällig bland annat för att personalen uppfattades vara dålig på att meddela 
besked gällande vård, behandling och prover till patienten, men även att personalen inte 
lyssnade på de förslag och åsikter som framförts. Det var även inte ovanligt att deltagarna 
upplevde att personalen inte förstod vad som sades, detta i sin tur skapade aggressioner och 
frustrationer. Travelbee (2006) anser att kommunikation är en ömsesidig process där 
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individer delar eller förmedlar tankar och känslor. Kommunikation är enligt henne en 
förutsättning för att uppnå målet med omvårdnaden, nämligen att hjälpa patienten att 
bemästra sjukdom och lidande och finna mening i sin upplevelse. Kommunikation kan 
antingen lindra eller förstärka den sjukes isolering och ensamhet. Faktorer som förorsakar 
avbrott eller störningar i kommunikationen är bristande förmåga att se patienten som en 
individ. Attree (2001) fann i sin studie att då kommunikationen inte fungerar 
tillfredsställande för patienterna påverkade det deras syn på hela vårdtiden negativt. 

Konklusion 
Studien visar att det är många faktorer som spelar in i hur det är att leva med en sjukdom. 
Att leva med sjukdom som kräver långvarig kontakt med vården medför att hela 
livssituationen påverkas, vilket skapar en ovisshet inför framtiden. Ett ökat välbefinnande 
uppnås då individerna accepterat sin förändrade livssituation. Detta kan uppnås genom stöd 
från närstående, andra i samma situation samt att man inte ser på sig själv som sjuk. 
Resultatet av studien visar att det är viktigt med ett bra bemötande från personalen för att 
uppleva en positiv sjukhusvistelse och rehabilitering. Känslan av delaktighet och att en bra 
kommunikation mellan patient och vårdpersonal förs ansågs vara viktigt. Det framkom 
dock att dessa områden innehöll brister, vilket i sin tur påverkade deltagarnas syn på 
vården negativt. 

Implikation 
Denna kunskap som studien medför kan komma att användas inom omvårdnadsarbetet 
genom att vårdpersonalen kan få en ökad förståelse för patienter som lever med en 
sjukdom, viktiga aspekter i bemötandet samt hur vårdpersonalen kan stötta patienten i sin 
sjukdom och rehabilitering på ett bättre sätt. Denna stöttning kan vara genom att ge tid åt 
den sjuke, uppmuntra när det känns svårt samt ge en ökad motivering att fortsätta trots 
känslan av uppgivenhet. Den ökade förståelsen kan även komma att ligga till grund för en 
bättre kommunikation mellan patient och vårdpersonal, vilket är ett viktigt behov som 
framkommer ur denna studie. Ur studiens resultat framkommer det att informanterna 
känner att information förbises, att de inte blir uppmärksammade samt att personalen inte 
tycks förstå vad som framförs av informanterna. En bättre kommunikation kan således 
innebära att vårdpersonalen tar sig tid att lyssna på vad patienten vill, vara noggrann med 
att framföra önskemål och tankar samt meddela patienterna om besluts som tagits kring 
vård och behandling. Studiens resultat visade på områden inom vården som kan förbättras. 
Kommunikation, delaktighet samt bemötandet hör till dessa områden. Personalen måste ge 
patienterna mer av sin tid för att främja känslan av delaktighet och ett gott bemötande. 
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BILAGA 1: INFORMATIONSBREV TILL VERKSAMHETS-
CHEFEN FÖR MEDICINSK REHABILITERING 

Vi är två studenter som studerar vid Högskolan i Skövde. Vi heter Maria Hultén och 
Catarina Hjälm och läser sjuksköterskeprogrammet termin sex. 
 
Vi har som ämne för vår c-uppsats valt att studera upplevelsen av patienters delaktighet 
och bemötande under vistelse på dagsjukvården. Vi har valt detta ämne för att vi finner det 
intressant och ytterst viktigt att samla kunskap om delaktighet och bemötande, då vi under 
vår litteratursökning sett att denna kunskap är svår att finna. Vi finner det intressant ur ett 
rehabiliteringsperspektiv då vi genom tidigare kurser läst att delaktighet hos patienterna 
anses vara av stor vikt för en god rehabilitering. 
 
Syftet med studien är att undersöka hur patienter med neurologisk skada upplever 
bemötande och delaktighet i vården. 
  
För att ta del av patienternas upplevelser önskar vi er tillåtelse att intervjua sammanlagt sex 
personer som har en neurologisk diagnos och är inskrivna på dagsjukvård där rehabilitering 
sker. Intervjuerna kommer att genomföras enskilt och bandas. Vi hoppas kunna genomföra 
intervjuerna i någon lokal på sjukhuset. Vi ser gärna att patienterna varit inskrivna hos er 
under minst en månad för att ha mer erfarenhet av delaktighet och bemötande. Vi söker 
patienter i alla åldrar samt båda könen. Vår önskan är att patienterna skall kunna 
kommunicera flytande i tal, för att kunna berätta sina upplevelser och erfarenheter så 
detaljrikt som möjligt.  
 
Deltagandet i studien är frivilligt och kan avbrytas när helst patienten önskar utan att ange 
specifik anledning. Intervjumaterialet samt alla andra uppgifter kring patienterna kommer 
att behandlas konfidentiellt och förstöras efter genomförd studie. Den person förutom vi 
som genomför studien som kan tänkas vilja ta del av den insamlade informationen är 
Susanne Källerwald, vår handledare som är universitetsadjunkt vid högskolan. 
 
Tacksamma för bekräftelse. 
                                                                 
Maria Hultén  Catarina Hjälm Handledare: 
Tel: xxxx-xxxxxx  Tel :xxxx-xxxxxx  Susanne Källerwald 
    Tel: xxxx-xxxxxx 
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BILAGA 2: INFORMATION TILL PATIENTER PÅ 
AVDELNING FÖR MEDICINSK REHABILITERING 

Vi är två studenter som studerar sjuksköterskeprogrammet vid Högskolan i Skövde. Vi har 
läst sex terminer och är färdigutbildade till sommaren 2008. I vår utbildning ingår ett 
examensarbete, som går ut på att vi skall göra en studie som man kan koppla till en 
allmänpraktiserande sjuksköterskas arbete. 
 
Vi har valt att studera hur patienter upplever delaktighet och bemötande i vården kring sin 
rehabilitering. Detta för att det finns begränsad forskning om patienters syn på bemötande 
och delaktighet, och vi anser att detta är två mycket viktiga grunder inom vården. Att vi 
valt att studera patienternas perspektiv på bemötande och delaktighet bottnar i att vi som 
sjuksköterskor arbetar med människor, och det är deras åsikt som väger tyngst inom dessa 
områden. För att uppnå en god vård krävs ett gott bemötande och känsla av delaktighet i 
vårdprocessen. 
 
Syftet med vår studie är således att beskriva hur patienter upplever bemötande och 
delaktighet i dagsjukvården.  
Målet med studien är att ge ökade kunskaper till sjuksköterskor ute i verksamheterna om 
hur patienter upplever bemötande och delaktighet i den vardagliga vården, Vi finner att 
detta är viktigt för att på ett bra sätt kunna tillgodose de behov och önskemål om vård som 
patienter har. 
 
Vi hoppas att du som patient på avdelningen för medicinsk rehabilitering är intresserad av 
att deltaga i denna studie. Vi kommer att genomföra studien med bandade intervjuer. Du 
kommer att sitta med en av oss och ha ett samtal om vad du upplever gällande bemötande 
och delaktighet. Detta samtal kommer att spelas in på band för att inte viktig information 
från dig ska gå förlorad 
Vi kommer att ta hänsyn till dina önskemål om under vilka former intervjun genomförs. 
 
Deltagandet är frivilligt och du kan när som helst under studiens förlopp avbryta sitt 
deltagande utan att ange specifik anledning. De uppgifter som samlats in i kommer då inte 
att ingå i studien, utan förstöras. All information gällande studien behandlas konfidentiellt.       
De enda personerna som kommer att ta del av uppgifterna är vi som genomför studien samt 
vår handledare på högskolan, Susanne Källerwald. 
Alla uppgifter i studien kommer att avidentifieras, så inget du säger kommer att kunna 
härledas till dig i det färdiga arbetet. Den färdiga studien kommer vi att lämna ut till 
avdelningen där du får ta del av resultatet. 
 
Finner du intresse i att deltaga i vår studie, ta kontakt med någon på avdelningen eller hör 
av er tills oss. 
 
Maria Hultén  Catarina Hjälm Handledare: Susanne Källerwald 
Tel: xxxx-xxxxxx Tel: xxxx-xxxxxx Tel: xxxx-xxxxxx            
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