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Projekttitel:  Att leva med en medelsvår eller svår traumatisk hjärnskada 

 

Bakgrund: Att drabbas av en akut sjukdom betyder att personens tillvaro plötsligt förändras. Personen mås-
te bygga upp sitt liv utifrån förändrade förutsättningar som är styrda av sjukdomen. Hos en person med en 
traumatisk hjärnskada (THS) kan förbättring ske radvis. Trots detta kan sjukdomen leda till livslånga fysis-
ka, kognitiva, emotionella och sociala förändringar. Forskning som har sin utgångspunkt i människors upp-
levelser kan öka förståelsen för de svårigheter personer med THS möter i sitt dagliga liv. Att förstå perso-
nens upplevelse är en förutsättning för att kunna förstå dennes lidande och för att kunna stödja personen i 
det dagliga livet. 

Syfte: Syftet med denna studie var att belysa innebörden i personers upplevelse av att leva med en me-
delsvår eller svår THS. 

Metod: Tio män och två kvinnor som hade levt 4-13 år med medelsvår eller svår THS intervjuades vid två 
tillfällen Data analyserades med en fenomenologisk hermeneutisk metod inspirerad av Ricoeur. 

Resultat: Resultatet visade att personer med THS kände vilsenhet i det dagliga livet och kämpade för en ny 
normalitet. Att känna sig vilsen innebar att personer med THS upplevde att när de vaknade upp efter skadan, 
vaknade de upp till det okända, saknade relationer och upplevde kroppen som en fiende. Kamp för en ny 
normalitet innebar att personer med THS sökte förklaring, försökte återfinna sig själva, önskade att bli be-
mötta med respekt och att de hittade ett nytt sätt att leva. Att hamna vilse var ett hot mot värdighet och att 
kämpa för en ny normalitet var en kamp för att återfå värdighet. 

Slutsats: Studien visade att personer med THS upplevde en förändrad relation till sin kropp; de kunde inte 
längre känna igen sin kropp och den blev ett hinder. Detta innebar ett djupt lidande där känslan av skam och 
värdighet konkurrerade med varandra. Personer med THS försökte hantera sina känslor av skam och åter-
finna sin värdighet. De verkade vara ganska ensamma i sitt lidande och de behövde mer stöd även från häl-
so- och sjukvårdspersonal. Det är viktigt att personalen inte minimerar de förluster som personer med THS 
upplever sig ha, utan att de strävar efter att förstå deras dagliga liv och respekterar deras önskemål. 
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