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Abstrakt
Syftet med vår litteraturstudie var att beskriva människors upplevelser av att vara 
förlamade. För att få en fördjupad förståelse har sexton vetenskapliga artiklar 
analyserats enligt kvalitativ innehållsanalys. Analysen resulterade i fyra 
kategorier: Att vara beroende av andra; att ha behov av stöd och tillit, att acceptera 
och anpassa sig samt att inte ta livet för givet. Resultatet visade att människor med 
förlamning upplevde svårigheter med att bli beroende av andras hjälp. De kände 
sig som en börda för omgivningen vilket var frustrerande och förödande för 
självkänslan. Drivkraften var för många att bli så oberoende som möjligt. Det 
fanns ett stort behov av stöd och tillit från familj och vänner men även från 
sjukvården. I möte med familj, vänner och sjukvård framkom det att de flesta men 
dock inte alla fick den tid, hjälp och stöd de önskade. Resultatet visade även att 
somliga hade accepterat och anpassat sig till en ny livssituation medan andra hade 
svårigheter med det. Behovet av anpassning och planering av det dagliga livet 
gjorde dem känslosamma och stressade. Deltagare upplevde att lidandet 
dominerade livet. De beskrev även att trötthet och utmattning präglade deras 
vardag. Åtskilliga uttryckte en stor osäkerhet inför framtiden. Trots svåra 
upplevelser och motgångar hade många försonats med sjukdomen och uttryckte 
glädje och tacksamhet över livet. Denna litteraturstudie kan vara till hjälp för 
sjuksköterskor att få mer kunskap och en djupare förståelse för människor som 
befinner sig i en svår livssituation. 

Nyckelord: Förlamning, ryggmärgsskada, upplevelser, beroende, trötthet, 
utmattning, lidande, kvalitativ innehållsanalys.
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En förlamning är en upphävd eller nedsatt rörelseförmåga i delar- eller i hela kroppen 

(Lindskog, 1997, s. 201). En förlamning kan uppkomma på grund av sjukdom eller en skada. 

Skadan kan vara antingen medfödd eller vara orsakad av ett trauma. Ungefär 150 svenskar 

drabbas varje år av ryggmärgsskada och är den vanligaste orsaken till förlamning. Av dessa är 

80 % män. Den vanligaste orsaken till traumatisk ryggmärgsskada är trafikolyckor och 

fallskador (Riksförbundet för Trafik-, Olycksfalls- och Polioskadade, 2008). I början av 1940-

talet avled 80-90 % av dem som drabbades av ryggmärgsskada inom kort tid. Ett flertal 

patienter avled på grund av trycksår. I dagsläget överlever ca 88 % av patienterna (North, 

1999).

Oftast resulterar en ryggmärgsskada i förlorad rörelseförmåga från skadenivån och neråt. Vid 

skador på hög nivå i ryggraden, det vill säga kota C1-C4 är det vanligt att 

andningsmuskulaturen påverkas. Dessa problem är ofta orsak till dödlighet i samband med 

ryggmärgsskador. En hjärnskada kan man få av tumörer, vaskulära sjukdomar eller 

traumatiska huvudskador (Leal-Filho et al., 2008).

Det finns många sjukdomar som resulterar i en förlamning. En av dem är Guillain-Barrés 

syndrom (GBS). Det är en akut inflammatorisk och neurologisk sjukdom som ger tilltagande 

svaghet i extremiteterna med bortfall av känsel och reflexer.  Den vanligaste orsaken till GBS 

är att man har haft en infektion några veckor tidigare men kan även utlösas av vaccination 

eller i samband med operation. Sjukdomen är autoimmun. (Pikula, 1995). Efter 2-4 veckor går 

inflammationen tillbaka men återhämtningen kan ta upp till två år. Ungefär 4-15 % av 

patienterna avlider och 10-20 % får kvarstående men (Cosi & Versino, 2006). Andra 

sjukdomar som leder eller kan leda till förlamning är Creutzfeldt- Jakobs sjukdom som är en 

virusinfektion i hjärnan (Lindskog, 1997, s. 124) Amyotrofisk lateralskleros (ALS) som 

drabbar det motoriska nervsystemet och hjärnbarken dör successivt (Lindskog, 1997, s. 44) 

Multipel skleros (MS) är en kronisk inflammation i det centrala nervsystemet (Lindskog, 

1997, s. 362). Man kan även ha deformeringar på ryggmärgen. Dessa kan vara medfödda eller 

förvärvade senare i livet (Lindskog, 1997, s. 480). 

Att bli allvarligt sjuk är omvälvande och frustrerande, speciellt om man inte kan andas eller 

prata själv. Patienter upplever panik och frustration av att inte kunna göra sig förstådd. Det 

kan leda till att patienter ger upp hoppet. I en sådan situation är anhöriga som känner patienten 

väldigt värdefulla (Engström & Söderberg, 2007).  Människor som blir sjuka blir ofta väldigt 

osäkra på grund av okunskap, förvirring, brist på information och otydlighet. En 

copingstrategi som många använder för att minska stressen och oron är att förändra sitt 
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tidsperspektiv och försöka ta en dag i taget och inte tänka så mycket på framtiden. Det är även 

värdefullt att lära sig att acceptera sin situation och inte jämföra livet med hur det var före 

sjukdomen (Neville, 2003). När man är frisk tar man livet för givet men gemensamt för de 

flesta som drabbas av sjukdom är att de får en annan syn på livet och tar ingenting för givet 

längre (Söderberg & Lundman, 2001). Det svåraste att utstå är kronisk trötthet vid sjukdom. 

Den påverkar möjligheten till att ta hand om sig själv och det vardagliga livet (Fahey, 1999). 

Människor som har kroniska sjukdomar eller blir handikappade upplever att man förlorar sin 

identitet och självbild och man måste börja bygga upp en ny som passar med alla dessa 

förändringar som har uppstått i och med sjukdomen (Telford, Kralik & Koch, 2005).

När man är frisk tar man sin kropp för given och man tänker inte på den men när man drabbas 

av sjukdom kan man inte längre göra det. Man upplever sin kropp på ett annat sätt än man 

förväntat sig (Öhman, Söderberg & Lundman, 2003).

Kralik, Visentin och Loon (2005) beskriver övergångsfasen från frisk till sjuk och de 

förändringar som gör att patienterna måste anpassa sig till nya situationer och omständigheter. 

Denna förändring över tid benämns som transition (Kralik, Visentin & Loon, 2005, s. 320).

Livet förändras inom många olika områden såsom mönstret i det dagliga livet, familjelivet, 

arbetslivet och det sociala livet. Förändringarna är ofta omvälvande och är inte alltid synliga 

för andra. Livet blir styrt av sjukdomen och det blir mer passivt. Även om viljan finns där att 

göra saker så saknas möjligheten (Söderberg & Lundman, 2001). 

Patienter upplever känslor av rädsla när de plötsligt tappar kontrollen över sin kropp. Vidare 

beskriver de en upplevelse av chock när de blir hjälplösa och helt beroende av andras hjälp. 

Känslan av att inte kunna andas är också en skrämmande upplevelse. Det finns även en stark 

vilja att få en förklaring till varför just de har drabbats av förlamning (Forsberg, Ahlström & 

Widén Holmqvist, 2008).

Förlamning anses vara den mest förödande skadan man kan uppleva. Det är en traumatisk och 

oväntad skada och har ofta permanenta konsekvenser som förändrar hela livssituationen 

(Kirshblum & Fichtenbaum, 2007). En förlamning kan även vara medfödd eller uppstå i ung 

ålder. I Anderson & Vogel (2003) framgår det att det som oroar mest är chansen att få ett bra 

arbete och inkomst bland personer som varit förlamad hela eller nästan hela sitt liv. Till följd 

av en förlamning kan både patienter och anhöriga drabbas av posttraumatiskt stressyndrom 

(PTSD) och depression (Kennedy & Evans, 2001). Hela familjen påverkas av att en 

familjemedlem blir förlamad. Rollerna i familjen förändras radikalt. Det är vanligt att man 

förlorar sin självbild vilket också kan leda till psykiska besvär (North, 1999). 
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När en patient med förlamning vårdas är det viktigt att sjuksköterskan kan sätta sig in i dennes 

livssituation och ha förståelse för upplevelserna av att vara förlamad. För att få mer kunskap 

och större insikt inom detta område var således vårt syfte med arbetet att beskriva patienters 

upplevelser av att vara förlamad. 

Metod

Vetenskapliga artiklar söktes systematiskt i olika databaser och kvalitetsgranskades. 

Artiklarna analyserades med manifest kvalitativ innehållsanalys.

Litteratursökning

Artiklarna söktes i tre olika databaser med olika kombinationer av sökord. De databaser som 

användes var CINAHL, Academic Search Elite och Medline. Eftersom ämnet vi ville belysa 

var upplevelsen av förlamning var sökorden till analysdelen av vår rapport olika 

kombinationer av ord som behandlade ämnet. Vi använde oss av både fritextsökning och 

Meshtermer, till exempel paralysis, experience, spinal cord injury, Guillain Barré syndrom, 

trauma, tetraplegia, life satisfaction, pain och perception. 

För att vi skulle få en hanterbar mängd artiklar avgränsades sökningen med vissa kriterier. I 

vår sökning begränsade vi oss till kvalitativa studier eftersom vi undersökte ett upplevt 

fenomen/inifrån perspektiv. Deltagarna var vuxna och hade drabbats av förlamning i en eller 

flera extremiteter, det vill säga båda armarna och båda benen, en arm och ett ben eller från 

midjan och neråt. De skulle ha varit friska tidigare i livet. Alla artiklarna ämnade vara 

vetenskapliga och internationellt publicerade och även peer-reviewed. De skulle behandla 

ämnet och vara publicerade mellan år 1998 och 2008. Artiklar skrivna på andra språk än 

svenska och engelska exkluderades i vår sökning. Slutligen fann vi 16 artiklar som vi 

granskade och analyserade.

Granskningen genomfördes enligt Willman och Stoltz (2002) modell. Vi studerade följande 

delar: Typ av studie, huvudfynd, syfte, deltagare, datainsamlingsmetod, analysmetod, resultat 

och etiska aspekter (Willman & Stoltz, 2002, s.92, 122-123). Av de granskade artiklarna 

bedömdes 14 ha hög kvalitet medan Boswell, Dawson och Heininger (1998) och Hjelmblink 

och Holmström (2006) bedömdes ha medel kvalitet då metodbeskrivningen var ofullständig. 

Detta resultat redovisas i Tabell 1.
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Tabell 1. Översikt av litteratursökning.

Syftet med sökning: Upplevelsen av att vara förlamad

Söknr. Söktermer

*

Sökord Antal ref. 
CINAHL

08-09-16

Antal ref.
Academic 
search elite
08-09-17

Antal ref.
Medline

08-09-19
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

FT
FT
FT
TSH+FT
TSH
TSH+FT
TSH
TSH+FT
TSH+FT
TSH+FT
FT+TSH
TSH+FT

Guillain-Barré
Guillain-Barré AND experienc*
Tetraplegia
Tetraplegia AND experienc*
Paraplegia
Paraplegia AND life satisfaction
Spinal cord injury
Spinal cord injury AND life satisfaction
Spinal cord injury AND qualitative 
Paraplegia AND qualitative 
Experienc* AND spinal cord injury
Spinal cord injury NOT pain AND perception

295
19
520
43
1306
12
4462
91
149
17
451
42

331
14
246
22
555
3
2070
39
48
5
202
59

776
27
492
38
928
0
4454
10
10
3
269
22

*FT= Fritextsökning   TSH= Thesarus

Analys

Eftersom upplevelse/inifrånperspektiv var fokus i vår rapport valde vi en manifest kvalitativ 

innehållsanalys. Denna typ av analys innebär att man inte tolkar eller drar slutsatser utan 

fokuserar på det som tydligt framträder i den funna litteraturen. (Graneheim & Lundman, 

2003). Vi började vår analys med att läsa igenom artiklarna åtskilliga gånger för att få en 

överblick av innehållet. Sedan identifierade vi och tog ut delar av innehållet, så kallade 

textenheter, som svarade mot det givna syftet. Textenheterna översattes och kondenserades 

genom att ta bort onödiga ord för att behålla kärnan. De kondenserade textenheterna kodade 

vi med siffror för att senare kunna härleda dem till originaltexten. Textenheterna fördes 

samman i en första kategorisering. Detta resulterade i 37 kategorier. Därefter förde vi samman 

kategorier som liknade varandra till större kategorier. Denna kategorisering resulterade i 17 

kategorier. Analysen fortskred på samma sätt genom totalt fyra kategoriseringssteg, vilket 

resulterade i fyra slutkategorier som fick beskrivande kategorinamn. Dessa kategorier var 

varandra uteslutande. Under och efter analysen jämförde vi på nytt originalartiklarna med 

kategorierna för att försäkra oss om att de stämde överens med varandra. Vi kontrollerade 

även att vi inte hade tolkat texten utan bevarat den manifesta ansatsen. De analyserade 

artiklarna visas nedan (Tabell 2).
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Tabell 2. Översikt av de artiklar som ingår i analysen (n=16)

Författare/År Typ av 
Studie

Deltagare Metod Huvudfynd Kvalitet
Hög/
Medium/
Låg

Boswell,B.B., 
Dawson, M., & 
Heininger, E.
(1998)

Kvalitativ 8 män
4 kvinnor.
26-62 år.
Ryggmärgs-
skadade.

Gruppdiskussioner 
med 3-5 deltagare i 
varje grupp. 
Uppföljning med 
telefonintervju.

Livskvalitén blir ofta bättre 
efter en olycka och synen på 
livet förändras. Man tar inte 
livet för givet.

Medel

Duvdevany, I. 
,Buchbinder, E., 
& Yaacov, I.
(2008)

Kvalitativ 12 män
Ryggmärgs-
skadade

Semistrukturerade
intervjuer.

Innehållsanalys i fyra 
steg.

Fäderna upplever svårigheter 
med andra människors 
attityder i samhället. Att inte 
bli sedd som en bra förälder 
på grund av sitt handikapp. 
De beskriver en rädsla för att 
bli avvisade av sina barn eller 
att barnens sociala nätverk 
skall påverkas negativt.

Hög

Hammell, KW., 
Miller, WC., 
Forwell, SJ., 
Forman, BE., & 
Jacobsen, BA.
(2008)

Kvalitativ 12 män.
9 kvinnor.
26-69 år.
Ryggmärgs-
skadade.

Bandinspelade
gruppdiskussioner

Innehållsanalys.

Upplevelsen av trötthet efter 
ryggmärgsskada och att den 
uppstår av  till exempel 
smärta, depression, ångest 
och den ständiga planeringen 
som krävs för att vardagen 
skall fungera.

Hög

Hjelmblink, F., 
& Holmström.
(2006)

Kvalitativ 8 män.
11 kvinnor.
56-89 år.
Strokeskadade

Semistrukturerade 
intervjuer.

Tematisk 
innehållsanalys.

Artikeln beskriver 
copingstrategier för att klara 
av osäkerheten. Till exempel 
att försöka att inte tänka på 
stroken och försöka leva så 
normalt som möjligt.

Medel

Isaksson, G., 
Skär, L., & 
Lexell, J.
(2005)

Kvalitativ 13 kvinnor.
25-61 år.
Ryggmärgs-
skadade. 6 
pga. trauma. 7 
pga. sjukdom. 

Semistrukturerade, 
bandinspelade  
intervjuer

Systematisk 
innehållsanalys

Beskriver förändringarna i 
det sociala livet, både med 
vänner och i arbetslivet.

Hög

Levins, M.S., 
Redenbach, 
D.M., & Dyck, 
I.
(2004)

Kvalitativ 5 män.
3 kvinnor.
24-59 år.
Ryggmärgs-
skadade. 

Semistrukturerade, 
bandinspelade 
intervjuer.

Etnografisk analys.

Beskriver deltagarnas förlust 
av sin identitet efter 
ryggmärgsskada och 
svårigheterna med att finna 
en ny identitet. Även vikten 
av fysisk aktivitet är 
beskriven.

Hög

Lohne, V.,& 
Severinsson, E.
(2004)

Kvalitativ 6 män
4 kvinnor
22-76 år
Ryggmärgsska
dade, 2 pga. 
sjukdom och 8 
pga. trauma.

Semistrukturerade, 
bandinspelade 
intervjuer.
Analysmetod med 
fenomenologisk-
hermeneutisk ansats.

Fynden beskriver att hoppet 
är relaterat till livet före och 
efter olyckan och att det finns 
en längtan att få ett lika 
värdefullt liv efteråt. Hoppet 
är en balans mellan positiva 
och negativa känslor.

Hög

Lohne,V.,& 
Severinsson, E.
(2005)

Kvalitativ 6 män
4 kvinnor
22-76 år
Ryggmärgsska
dade, 2 pga. 
sjukdom och 8 
pga. trauma. 

Semistrukturerade, 
bandinspelade 
intervjuer.
Analysmetod med 
fenomenologisk-
hermeneutisk ansats.

Studien beskriver en längtan 
efter ett normalt liv och att 
man hamnar i en ond cirkel 
då det blir svårt att utvecklas.

Hög
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Tabell 2. forts. Översikt av de artiklar som ingår i analysen (n=16)

Lohne, V., & 
Severinsson, E.
(2006)

Kvalitativ 6 män.
4 kvinnor.
23-77 år.
Ryggmärgs-
skadade. 2 
pga. sjukdom 
och 8 pga. 
trauma.

Semistrukturerade, 
bandinspelade 
intervjuer.
Hermeneutisk-
fenomenologisk 
analysmetod.

Studien visar att hopp är 
viktigt efter ryggmärgsskada. 
Viktiga egenskaper är också 
viljan, styrkan och orken att 
kämpa. Om man har hopp 
finns det möjlighet att växa 
och utvecklas.

Hög

Martinsen, B., 
Harder, I., & 
Biering-
Sorensen, F. 
(2008)

Kvalitativ 14 män.
2 kvinnor.
18-65 år.
Hög 
ryggmärgs-
skada.

Semistrukturerade, 
bandinspelade 
intervjuer.
Fenomenologisk
innehållsanalys

Fynden visar att 
matningssituationen är en 
viktig del i vardagen. Att 
förhållandet mellan den som 
matar och blir matad är bra 
och att ett bra samspel finns.  

Hög

O’Connor, D.L., 
Young, J.M., & 
Johnston Saul, 
M.
(2004)

Kvalitativ 7 män.
28-51 år.
Ryggmärgs-
skadade från 
midjan och 
neråt. 6 pga. 
trauma och 1 
pga. infektion.

Semistrukturerade, 
bandinspelade 
intervjuer.

Hermeneutisk 
analysmetod.

En beskrivning av 
deltagarnas svårigheter med 
att anpassa sig till den nya 
livssituationen som förlamad 
och balansen mellan stöd och 
oberoende.

Hög

Pentland, W., 
Walker, J., 
Minnes,P., 
Tremblay, M., 
Brouwer, B., & 
Gould, M.(2002)

Kvalitativ 19 kvinnor.
Ryggmärgs-
skadade.
35-70 år.

Telefonintervjuer.

Tematisk 
innehållsanalys.

Fynden beskriver kvinnors 
svårigheter med åldrandet 
som ryggmärgsskadad.

Hög

Sand, Å., 
Karlberg,I., & 
Kreuter, M.
(2006)

Kvalitativ 16 män.
3 kvinnor.
19-64 år.
Ryggmärgsska
dade.

Bandinspelade 
intervjuer.

Fenomenografisk
analysmetod.

Patienterna upplever 
svårigheter med att ta emot 
och uppfatta information i ett 
tidigt stadium. Att delaktighet 
och stöd i rehabilitering är 
viktig.

Hög

Sanghee, C., & 
Youngkhill, L.
(2008)

Kvalitativ 10 män
5 kvinnor
27-58 år
Ryggmärgsska
dade

Semistrukturerade, 
bandinspelade 
intervjuer.
Hermeneutisk-
fenomenologisk 
analysmetod.

Studien beskriver att
den posttraumatiska 
utvecklingen  sker med hjälp 
av en meningsfull 
familjerelation, meningsfullt 
engagemang och 
uppskattning av livet. 

Hög

Wahman, K.,  
Biguet, G., & 
Levi, R.
(2006)

Kvalitativ 12 män
4 kvinnor
Ryggmärgsska
dade, 8 
tetraplegia och 
8 paraplegia
21-61 år

Semistrukturerade, 
bandinspelade
intervjuer.

Innehållsanalys i sex 
steg.

Studien visar vikten av fysisk 
aktivitet 

Hög

Whalley 
Hammell, K.
(2004)

Kvalitativ 11 män.
4 kvinnor.
20-50 år.
Hög 
ryggmärgs-
skada pga. 
trauma.

Semistrukturerade 
intervjuer.
Tematisk 
innehållsanalys.

Deltagarna beskriver att livet 
blir mer värdefullt efter 
skadan, att det är viktigt att 
ha meningsfulla aktiviteter i 
vardagen och  starka 
relationer.

Hög
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Resultat

Den kvalitativa innehållsanalysen resulterade i fyra kategorier som redovisas i tabell 3. 

Kategorierna presenteras i brödtext med citat från de analyserade artiklarna.

Tabell 3. Översikt av kategorier (n=4)

Kategorier

Att vara beroende av andra människor

Att ha behov av stöd och tillit

Att acceptera och anpassa sig

Att inte ta livet för givet

Att vara beroende av andra människor

Deltagare beskrev att det var svårt att bli beroende av andra, de skapade känslor av sårbarhet, 

de kände sig odugliga och värdelösa. (Whalley Hammel, 2004; Sand, Karlberg & Kreuter, 

2006). Deltagare beskrev att det var förnedrande att behöva hjälp och förödande för 

självkänslan (Martinsen, Harder & Biering-Sorensen, 2008; O’Connor, Young & Johnston 

Saul, 2004).  Flera deltagare ville inte visa att de var beroende av andra. De lärde sig gradvis 

att leva ett liv i beroende (Sand, Karlberg & Kreuter, 2006).

It entirely depends on there being someone who comes to help with practical 

things. If no one comes then I don’t get back and forth to work, to school, or to 

entertainment. (Sand, Karlberg & Kreuter, 2006, s. 187)

Intervjuade beskrev oro därför att de inte kunde använda sin kropp som vanligt och de var 

rädda för att bli totalt beroende av sin sambo, att behöva lämna sitt hem, flytta till ett särskilt 

boende och att bli lämnad ensam utan social omsorg. Några var rädda för att bli mer beroende 

av andra (Pentland, Walk, Minnes, Tremblay, Brouwer & Gould, 2002). Deltagare kände att 

de hade hamnat i en ond cirkel av att vara annorlunda och beroende av andra vilket ledde till 

ett stort lidande och känslor av ledsamhet och bitterhet (Lohne & Severinsson, 2004). 

Deltagarna beskrev att de kände sig som en börda för andra (Isaksson, Skär & Lexell, 2005; 

Pentland et al., 2002; Sand, Karlberg & Kreuter, 2006). De kände sig även hjälplösa och 

begränsade och beskrev att assistenten var deras armar och ben (Whalley Hammell, 2004; 

Martinsen, Harder & Biering-Sorensen, 2008). Att vara beroende av social omsorg var 

frustrerande och deltagare beskrev att de upplevde sämre dagar i sitt beroende då de kände 
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ångest, osäkerhet, tvivel och rädsla (Pentland., 2002; Lohne & Severinsson, 2004; Isaksson, 

Skär & Lexell, 2005). Deltagare upplevde att livskvalitén påverkades när de inte kunde bidra 

med något eller uppfylla sina sociala roller (Boswell, Dawson & Heininger, 1998; 

Duvdevany, Buchbinder & Yaacow, 2008). 

...I felt so useless, I seemed so dependent. I felt so dependent and the bottom line 

is that you just felt like you were taking all the time, you weren’t giving, and I 

think it’s inherent in all of us that we need to be able to contribute. We need to be 

able to give back. (Whalley Hammel, 2004, s. 610)

Deltagare beskrev att drivkraften var att bli så oberoende som möjligt och att det var en känsla 

av framgång att resa på egen hand och kunna göra det man vill (Sanghee & Youngkhill, 2008; 

Wahman, Biguet & Levi, 2006; Whalley Hammell, 2004). När de gjorde framsteg avtog 

känslan av hjälplöshet (Boswell, Dawson & Heininger, 1998; Sanghee & Youngkhill, 2008). 

En deltagare kände sig stolt och glad över att klara något själv (Lohne & Severinssson, 2004).

Att ha behov av stöd och tillit 

Det fanns behov av stöd från familj och vänner (Sanghee & Youngkhill, 2008; Sand, Karlberg 

& Kreuter, 2006; Levins, Redenbach & Dyck, 2004; O’Connor, Young & Johnston Saul, 

2004). De flesta upplevde att de fick stöd, men i två studier beskrev deltagare att de inte fick 

stöd från sin familj (Sanghee & Youngkhill, 2008; Pentland et al., 2002). Några deltagare 

beskrev att de var tvungna att ignorera sina egna känslor för att stödja andra i familjen och att 

det var lättare att trösta dem än sig själv (Lohne & Severinsson, 2005; Isaksson, Skär & 

Lexell, 2005). 

Deltagare beskrev att fysisk aktivitet var ett meningsfullt sätt att återförenas med sin familj 

(Levins, Redenbach & Dyck, 2004). Genom att tillsammans med andra delta i aktiviteter 

utökades det sociala nätverket (Sanghee & Youngkhill, 2008). Att deltagare blev motiverade 

att delta i aktiviteter av andra personer i samma situation beskrevs i tre studier. De blev även 

motiverade av att se andra lyckas (Wahman, Biguet & Levi, 2006; Isaksson, Skär och Lexell, 

2005; Levins, Redenbach & Dyck, 2004). Flera deltagare beskrev att vänner tog avstånd och 

relationerna blev förstörda. Det var en stor besvikelse (Sanghee & Youngkhill, 2008; 

Isaksson, Skär & Lexell, 2005).

One friend gave up right after the injury; she didn’t want to see me at all. She was 

a good old friend from childhood. It was really hard to lose her.(Isaksson, Skär & 

Lexell, 2005, s. 1018)
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Några kände att det låg på deras ansvar att upprätthålla de sociala relationerna och att de 

själva ville bestämma när de kände sig redo för umgänge (Isaksson, Skär & Lexell, 2005). I 

en studie beskrevs att de ständigt var tvungna att kämpa för att få stöd och hjälp från 

samhället vilket skapade känslor av sårbarhet (Sand, Karlberg & Kreuter, 2006). De beskrev 

även att det var frustrerande att inte få stöd och ärlig information från läkarna (Sand, Karlberg 

& Kreuter, 2006; Pentland et al., 2002). Det beskrevs att det var viktigt att förstå och ta till sig 

information för att göra framsteg, men att det var svårt att tillgodogöra sig negativ information 

i stora mängder. Deltagare upplevde att när de själva hade tillgång till information om sin 

sjukdom kunde det bli för mycket information som gjorde att de fick ångest inför framtiden 

(Sand, Karlberg & Kreuter, 2006).

Deltagarna beskrev att tilliten till och förtroendet för familjen och vännerna ökade efter 

skadan och det hade stor betydelse (Sanghee & Youngkhill, 2008; Isaksson, Skär & Lexell, 

2005) men en deltagare kände misstro och ilska mot familjen (Sanghee & Youngkhill, 2008). 

Andra deltagare berättade att de inte kunde lita på någon eftersom det var deras liv det 

handlade om (Lohne & Severinsson, 2006). Det var viktigt att få prata om sina problem med 

vänner och familj (Sanghee & Youngkhill, 2008). 

It has been nice to have somebody to talk with about personal issues. If I need to 

unload my issues with somebody, I unload it on my youngest daughter, and 

sometimes I complained about my husband because he did not understand 

something. (Sanghee & Youngkhill, 2008, s. 882)

I två studier beskrev deltagare att de fick ett närmare förhållande med familjen och en del 

vänner (Sanghee & Youngkhill, 2008; Sand, Karlberg & Kreuter, 2006) men några nämnde 

att relationen till familjen var påfrestande (Sanghee & Youngkhill, 2008).  I en studie 

framkom det att de inte fick veta att det var älskade av sin familj förrän efter olyckan 

(Sanghee & Youngkhill, 2008).  

Att acceptera och anpassa sig 

Upplevelsen av att livet förändrades efter skadan beskrevs i flera studier (Lohne & 

Severinsson, 2004; O’Connor, Young & Johnston Saul, 2004, Isaksson, Skär & Lexell, 2005; 

Levins, Redenbach & Dyck, 2004; Hammell, Miller, Forwell, Forman & Jacobsen, 2008; 

Sand, Karlberg & Kreuter, 2006). De beskrev att de hade accepterat och anpassat sig till en ny 

livssituation (Wahman, Biguet & Levi, 2006; Boswell, Dawson & Heininger, 1998; Sand, 

Karlberg & Kreuter, 2006; Pentland et al., 2002; Levins, Redenbach & Dyck, 2004) men 
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några hade svårt att acceptera och anpassa sig till livet som handikappad (Sand, Karlberg & 

Kreuter, 2006; Levins, Redenbach & Dyck, 2004). 

I’ve come to realise that I need some help and so I have to accept it in those 

situations. (Wahman, Biguet & Levi, 2006, s. 484)

Många deltagare beskrev att de inte tyckte om den person de hade blivit efter skadan (Levins, 

Redenbach & Dyck, 2004). Anpassning och planering i det dagliga livet gjorde dem mer 

känslosamma och stressade (Pentland et al., 2002). Livet blev långsammare och de kände sig 

rastlösa (Pentland et al., 2002; Lohne & Severinsson, 2004). De beskrev att när de fokuserade 

sig på det de kunde, hade en positiv attityd och när de hade kontroll kändes livet lättare 

(Boswell, Dawson & Heininger, 1998, Whalley Hammell, 2004). 

I flera studier beskrevs att de hade insett att de var tvungna att gå vidare i livet med nya 

drömmar och mål (Sand, Karlberg & Kreuter, 2006; Whalley Hammell, 2004; Lohne & 

Severinsson, 2004). Deltagare förklarade att de hade lärt sig att leva med sitt handikapp 

(Levins, Redenbach & Dyck, 2004; Sand, Karlberg & Kreuter, 2006) och att ha tålamod 

(Lohne & Severinsson, 2004).

Instead, I have learned to fight with life. Now I have a handicap, now I must put 

up with that and fight with it, and that’s how it is. Because it is not realistic to 

fight against life, you always lose. You’re only human. (Sand, Karlberg & Kreuter, 

2006, s. 188)

De intervjuade beskrev att de försökte leva så normalt som möjligt (Sanghee & Youngkhill, 

2008; Duvdevany, Buchbinder & Yaacow, 2008; Lohne & Severinsson, 2006; Whalley 

Hammell, 2004; O’Connor, Young & Johnston Saul, 2004) och några deltagare beskrev att de 

försökte förtränga sitt handikapp på olika sätt (Hjelmblink & Holmstrom, 2006; Pentland et 

al., 2002). 

I am not going to walk around dwelling on this. Life is now, and I plan to continue 

my life from where I dropped out. My recent problems are everyday problems that 

everybody have to struggle with and I am no different to anybody else in that 

respect...(Lohne & Severinsson, 2006, s. 320)

Att synen på livet förändrades och att de fick andra värderingar i livet beskrevs i flera studier 

(Sanghee & Youngkhill, 2008; Boswell, Dawson & Heininger, 1998; Lohne & Severinsson, 

2005; Whalley Hammell, 2004). Deltagare beskrev att de inte var rädda för döden längre och 
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att de tog en dag i taget (Pentland et al., 2002). Några deltagare hade hittat nya talanger hos 

sig själva (Sanghee & Youngkhill, 2008).

Att inte ta livet för givet

Deltagare beskrev att de inte längre tog livet för givet (Boswell, Dawson & Heininger, 1998; 

Whalley Hammell, 2004). Flera deltagare uttryckte glädje och tacksamhet över livet och att 

livet var rikt och värdefullt (Sanghee & Youngkhill, 2008; O’Connor, Young & Johnston 

Saul, 2004; Whalley Hammell, 2004). I en studie beskrev deltagare att de hade vunnit mer än 

de förlorat eftersom de såg ett större värde i livet efter skadan (Lohne & Severinsson, 2006).

I have a greater appreciation for life because you realize that it can be taken 

away or, you know, it can vanish at any point. . . Until you come that close to 

dying you don’t realize what a gift, I mean, just like, not even every day but every 

breath. Every heartbeat is just a bonus as far as I’m concerned. (Sanghee & 

Youngkhill, 2008, s. 884)

I två studier förklarade deltagare att livet jämförelsevis var bättre nu och att de uppskattade 

livet mer efter skadan (Sanghee & Youngkhill, 2008; Lohne & Severinsson, 2005). 

I’ve got good people around me and the location is great...and I think my quality 

of life now is quite good. I’m very happy with the way things are. (Whalley 

Hammell, 2004, s. 611)

Deltagare beskrev att de försökte se det positiva i livet och behålla gnistan för att göra 

framsteg. De beskrev även att skadan hjälpte dem att utvecklas, de fick mer styrka och bättre 

självkänsla (Sand, Karlberg & Kreuter, 2006; Pentland et al., 2002; Whalley Hammell, 2004; 

Lohne & Severinsson, 2006). Det beskrevs även att de hade blivit mer betänksamma och fått 

en större empati och förståelse för andra människor (Sanghee & Youngkhill, 2008; Boswell, 

Dawson & Heininger, 1998). Flera kände att de hade blivit en bättre och trevligare människa 

och att de dessutom hade lärt sig att se situationer från andra människors perspektiv (Boswell, 

Dawson & Heininger, 1998; Whalley Hammell, 2004). Hoppet ansågs vara en inre styrka som 

kommer och går och bidrog till inspiration och stimulering i tillfrisknandet. Hoppet och 

viljestyrkan upplevdes som viktigt för att inte ge upp (Lohne & Severinsson, 2004; Lohne & 

Severinsson, 2006). Om de förlorade hoppet sågs det som slutet eftersom det var allt de hade 

(O’Connor, Young & Johnston Saul, 2004).
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I really need to have hope. I need both faith and hope to cope with this. And 

willpower. Because if I give up, I will end up sitting here (in a wheelchair) and 

nothing can help me. (Lohne & Severinsson, 2006, s. 319)

Deltagare uttryckte att hoppet var relaterat till fysiska förmågor. De hoppades kunna bli bra 

igen eller så pass bra att de kunde återvända till det tidigare livet (Lohne, & Severinsson, 

2004; Lohne & Severinsson, 2005). 

Deltagare beskrev att lidandet dominerade livet efter ryggmärgsskadan och att de kände sig 

instängda (Sanghee & Youngkhill, 2008; Lohne & Severinsson, 2005; Lohne & Severinsson, 

2006). Trötthet och hopplöshet beskrevs som symtom på deras lidande (Hammell, Miller, 

Forwell, Forman & Jacobsen, 2008). De försökte ta sig ur sitt lidande men visste inte på vilket 

sätt. Några ville ta sitt liv men gjorde det inte med hänsyn till familjen (Lohne & Severinsson, 

2005). I två studier beskrev deltagare att de inte längre var rädda för döden (Lohne & 

Severinsson, 2005; Pentland et al., 2002). I en av dessa studier beskrevs att det berodde på att 

livet i sig var så skrämmande (Lohne & Severinsson, 2005). 

My whole life has been a battle...struggling my whole life...and I’m not afraid of 

death...because life itself scares me. (Lohne & Severinsson, 2005, s. 288)

Rädslan för döden blev också mindre med åldern (Lohne & Severinsson, 2005; Pentland et 

al., 2002). Vissa deltagare beskrev att andas och prata var utmattande. De kände sig 

frustrerade för att de inte orkade göra någonting vilket ledde till depression och utmattning. 

Att de var tvungna att planera allting och inte kunna använda sin kropp som vanligt var 

förkrossande och utmattande. Många kände behov av att bevisa för familjen att man klarar av 

sin dag på ett effektivt sätt men tröttheten begränsade detta (Hammell, Miller, Forwell, 

Forman & Jacobsen, 2008). Utöver tröttheten var smärta en stor del i vardagen. Många som 

hade smärta tyckte att den styrde livet och gjorde att de blev utmattade och deprimerade. De 

hade svårt att sova och sökte ständigt efter rätt smärtlindring. I en studie beskrevs att smärtan 

ledde till osäkerhet, besvikelse, ledsamhet och bitterhet (Lohne & Severinsson, 2005; 

Pentland et al., 2002; Hammell, Miller, Forwell, Forman & Jacobsen, 2008).

För en del var rädslan och osäkerheten så dominerande att de inte vågade hoppas på att de 

skulle bli bättre (Lohne & Severinsson, 2005; Lohne & Severinsson, 2004).  I två studier 

beskrevs att de kände förlust i samband med skadan och att det var det mest förödande som 

drabbat dem (Sand, Karlberg & Kreuter, 2006; Whalley Hammell, 2004).
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I två studier beskrev deltagare att handikappet gjorde att de drog till sig uppmärksamhet vilket 

ledde till en känsla av förlorad integritet och att de tvivlade på sig själva (O’Connor, Young & 

Johnston Saul, 2004; Martinsen, Harder & Biering-Sorensen, 2008). Deltagare beskrev i en 

studie att de kände sig ofullständiga och generade i rullstol (Levins, Redenbach & Dyck, 

2004). Det krävdes mycket mod och styrka för att våga ta sig ut i samhället och möta andra 

människor. De kände sig oerhört ensamma med sitt handikapp (Isaksson, Skär & Lexell, 

2005; Lohne & Severinsson, 2005). I två studier beskrevs det att de blev behandlade som barn 

igen och förlorade sitt privatliv. Detta ledde till stor sårbarhet (Isaksson, Skär & Lexell, 2005; 

Sand, Karlberg & Kreuter, 2006). Några deltagare var rädda att de skulle hamna på någon 

institution och mista sin frihet (Whalley Hammell, 2004). 

The cutbacks just terrify me. As I get older I’m afraid I’ll get stuck in one of these 

lovely old...crappy old homes sitting in a diaper messing myself and they wont’t 

be able to do bowel routines.(Pentland et al., 2002, s. 381)

Deltagare kände stor osäkerhet inför framtiden vilket framkom i tre studier (Pentland et al., 

2002; Lohne och Severinsson, 2005; Levins, Redenbach & Dyck, 2004). Deltagare beskrev 

att de förlorade sin identitet efter skadan vilket gjorde dem osäkra. De beskrev att fysisk 

aktivitet hade stor betydelse för att skapa en ny identitet och att de kämpade till en viss grad 

för att hitta sin nya identitet (Levins, Redenbach & Dyck, 2004; Wahman, Biguet & Levi, 

2006). I flera studier beskrev deltagare att de var rädda att deras hälsotillstånd skulle bli sämre 

och att de inte skulle ha råd att betala de resurser som de skulle behöva i framtiden (Pentland 

et al., 2002). 

Några föräldrar var rädda för att deras handikapp skulle påverka barnen negativt. De var rädda 

för att bli avvisade av sina barn, att barnen skulle skämmas eller att barnens sociala nätverk 

skulle påverkas. Föräldrarna var oroliga över att barnen skulle få en negativ attityd till 

handikappade (Duvdevany, Buchbinder & Yaacow, 2008). I två studier var föräldrarna 

bekymrade över att de inte skulle kunna vara en bra förälder. De var rädda för att de skulle bli 

sämre eller dö tidigt ifrån sina barn (Pentland et al., 2002). En förälder var orolig över att 

kanske mista vårdnaden om sina barn (Sanghee & Youngkhill, 2008).

I used to do everything for myself, then I couldn’t do anything. It affected my 

life even when it came to my kids because my mum went and got guardianship of 

them. That’s been really hard, and I’m still in court fighting for my kids. (Sanghee 

& Youngkhill, 2008, s. 882)
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Diskussion

Syftet med vår litteraturstudie var att beskriva tidigare friska människors upplevelse av att 

vara förlamad. Studien baserades på 16 vetenskapliga artiklar som analyserades med 

kvalitativ innehållsanalys och resulterade i fyra kategorier: Att vara beroende av andra; att ha 

behov av stöd och tillit; att acceptera och anpassa sig samt att inte ta livet för givet. 

I kategorin att vara beroende av andra människor beskrevs hur svårt det var att bli beroende 

av andra och att de kände sig odugliga och värdelösa. I en studie av Hirano, Yamazaki, 

Shimizu, Togari och Bryce (2006) beskriver personer med Amyotrofisk lateralskleros (ALS) 

liknande upplevelser av att vara beroende av andra och en börda för omgivningen. Även i 

Hampton och Qin-Hillard (2004) framkommer det att personer med ryggmärgsskada lever i 

ett ständigt beroende av hjälp från andra. Gustafsson, Persson och Amilon (2000) beskriver 

att personer med traumatisk handskada har problem att klara de dagliga rutinerna på egen 

hand och att det är ett emotionellt problem att känna sig beroende av andra eftersom viljan att 

klara sig själv är stark men möjligheterna är små.  Stabell och Nåden (2006) menar att 

livskvalitet associeras till att vara kapabel att sköta sina dagliga rutiner samtidigt som en del 

verkligen kämpar för att kunna bibehålla sin värdighet. Dessa två aspekter hänger samman 

eftersom den starka önskan att klara sig på egen hand gör att en person kan känna sig mer 

oberoende och får en ökad känsla av värdighet. 

Deltagare beskrev i vår studie att drivkraften var att bli så oberoende som möjligt och att det 

var en känsla av framgång att resa på egen hand och kunna göra det man vill. I King, 

Willoughby, Specht och Brown (2006) uttrycker ryggmärgsskadade personer att det är 

värdefullt att klara sig själv men för mycket praktisk hjälp minskar känslan av oberoende och 

förmågan att anpassa sig. Strandberg och Jansson (2003) beskriver att vara beroende av andra 

hotar identiteten och är en förlust av självbestämmande och värdighet. Koch, Jenkin och 

Kralik (2004) beskriver behovet av den hjälp de behöver för att hitta de förmågor de ännu har 

kvar och hur dessa kan användas för att minimera känslan av att vara en börda för 

omgivningen. I vår studie beskrevs att när de gjorde framsteg avtog känslan av hjälplöshet. 

För att hjälpa dessa patienter att uppleva ett större oberoende är det viktigt att ge dem den tid 

de behöver för att utföra de dagliga aktiviteterna som de klarar av och att ge dem stöd och 

uppmuntran. Att komma överens med patienten om att de själva ber om hjälp när de behöver 

kan också få dem att känna sig mer oberoende vilket ökar deras självförtroende. 
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I kategorin att ha behov av stöd och tillit framkom det att det fanns behov av stöd från familj 

och vänner. De flesta upplevde att de fick stöd men några upplevde att de inte fick det. Fysisk 

aktivitet var ett meningsfullt sätt att återförenas med sin familj efter en skada. I Landmark och 

Wahl (2002) beskriver kvinnor med bröstcancer att vänner och familj är ett viktigt stöd men 

även att stödgrupper har stor betydelse. Där får de möjlighet att uttrycka sina känslor och de 

får en känsla av tillhörighet. Det framkom även i vår studie att det var värdefullt att träffa 

andra personer som var i samma situation och att tillsammans med dem delta i olika 

aktiviteter. Det hjälpte dem att utöka det sociala nätverket. I Landmark, Strandmark och Wahl 

(2002) framkommer vikten av socialt stöd från nära vänner, kolleger, organisationer och 

sjukvårdspersonal. Det emotionella stödet är betydelsefullt för att kunna bevara självkänslan.

Flera deltagare beskrev att vänner tog avstånd och relationerna blev förstörda vilket var en 

stor besvikelse. Några kände att ansvaret låg på dem själva att underhålla de sociala 

relationerna och de ville bestämma själva när de kände sig redo för umgänge.

Lindsey (1996) betonar vikten av att bibehålla relationer till andra och att söka nya. En del 

relationer blir bättre och djupare medan andra inte uthärdar förändringarna utan relationen går 

förlorad. Ware (1999) menar att känslan av utmattning kan komma när som helst och leder 

ofta till att människorna måste ställa in planerade aktiviteter med andra. Detta medför att 

vänner och bekanta till slut tröttnar och låter relationen upphöra.

I vår studie beskrevs vidare att det var viktigt att få prata om sina problem med vänner och 

familj. Detta beskrivs även i Jonsdottir, Jonsdottir, Steingrimsdottir och Tryggvadottir (2001) 

där de förklarar att det skänker mening hos människan att få berätta för andra om sitt liv och 

sina erfarenheter och att få lyssna till andras berättelser. Genom att påminna sig om det 

förflutna får man hjälp att anpassa sig till de förändringar som sker samt skapa en känsla av 

sammanhang, mening och integritet. Det är en positiv upplevelse att tala med andra och att få 

råd av andra i samma situation för att känna att man inte är ensam.

Enligt Eriksson (1997) bör sjuksköterskan för att kunna ge bra och säker omvårdnad, 

tillgodose patientens behov, trösta och minska lidande samt ha förmåga att sätta sig in i 

patientens situation. Sjuksköterskan bör utveckla gemenskap och förtroende till patienten för 

att minska lidandet (Eriksson, 1997). Det är viktigt att personalen visar omtanke mot 

patienten och respekt för patientens värdighet och integritet. Det är även betydelsefullt för 

patienten att delta i planering av vård och behandling (Attree, 2000). Sörlie, Torjuul, Ross och 

Kihlgren (2006) beskriver den uppskattning patienter kände över den rikliga och tydliga 

informationen. 
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Röding, Lindström, Malm och Öhman (2003) beskriver att personer behöver få information 

om vad som sker i kroppen, varför det hände, om de hade kunnat förhindra det på något sätt 

och vad som kommer att ske senare. Det beskrivs även att en del personer upplever att det inte 

finns någon som lyssnar på dem och att de inte får tillräckligt med information. Hilton (2002) 

menar att det är viktigt att sjuksköterskor förstår personers upplevelser för att kunna ge stöd 

under den akuta fasen och under rehabiliteringen. Som sjuksköterska är det viktigt att ägna tid 

åt personen och vara lyhörd för deras känslor och tankar för att på bästa sätt kunna hjälpa och 

stödja dem. Det är även viktigt att hjälpa personerna att planera och se en framtid med ett 

handikapp. Sjuksköterskorna bör även stödja personen i tillfrisknandet. Genom att hjälpa dem 

att begränsa sig till det som är viktigt för återhämtningen kan sjuksköterskan hjälpa dem att 

välja lämpliga interventioner. Genom att aktivt lyssna på personen kan de stödja dem. 

Lyssnandet är viktiga egenskaper hos sjuksköterskorna för att kunna förstå personers 

upplevelser. I Jaracz och Kozubski (2003) framgår det att stärka stödet till familjen, behandla 

depression och minska fysiskt beroende är avgörande omständigheter för att förbättra 

livskvaliteten.

I kategorin att acceptera och anpassa sig beskrevs att de hade accepterat och anpassat sig till 

en ny livssituation men att några hade svårt att anpassa sig till livet som handikappad. Ständig 

planering i det dagliga livet gjorde dem känslosamma och stressade.

Toombs (1993, s. 62-65) framhäver de förändringar och begränsningar som sjukdom medför, 

vilket leder till en förändrad syn på sig själv och sina förmågor. Författaren menar vidare att 

sjukdom leder till en förändrad syn på sin kropp, vilket beskrivs i termer som att känna sig 

som en främling och som onaturlig. Förändringen kan även bestå i att av andra bli betraktad 

som "sjuk". Att kroppen förändras genom sjukdom kan vara svårt att leva med då det ger en 

negativ självbild och då det inte går att leva upp till de kulturella idealen av vad som anses 

vara attraktivt. Bowman (2001) påstår att omställningar som sker i samband med kroniska 

sjukdomar alltid leder till förändringar och medför anpassningar av vardagen. 

Deltagare i vår studie beskrev att om de fokuserade på det de kunde och när de hade kontroll 

kändes livet lättare. Vår litteraturstudie visade att de försökte leva så normalt som möjligt 

samtidigt som några försökte förtränga sitt handikapp på olika sätt. I Charlton (2002) 

beskriver patienter med Parkinsons sjukdom att de inte ville ge upp utan bibehålla ett så 

normalt liv som möjligt trots sjukdomen och ta vara på det de har. Deltagare beskrev att 

attityden hade stor inverkan på livskvalitén. Liknande beskriver Ferguson, Richie och Gomez 

(2004) att positivt tänkande är viktigt för återhämtningen. Vidare beskriver författarna att 
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personer som accepterar sjukdomen hittar nya tillvägagångssätt och behärskar situationen och 

sina nya roller i samhället, arbetet och familjen.

Gustafsson, Persson och Amilon (2002) beskriver att personerna försöker se det positiva i 

livet och koncentrerar sig på det i svåra situationer. Genom att tänka positivt försöker 

personerna att uppväga de negativa känslorna som uppstår. Vidare beskriver de att personerna 

försöker acceptera situationen med lugn och självdistans, försöka göra det bästa av situationen 

samt att hitta nya sätt att leva på och låta livet gå vidare.

I Salick och Auerbach (2006) beskrivs att personer tillmötesgår sina handikapp genom att 

hitta alternativa vägar att kompensera med för sina fysiska begränsningar och anpassbarhet 

hjälper dem att se förmågor istället för oförmågor. White, Richter och Fry (1992) beskriver att 

när hälsan sviktar upplever patienter att de tappar kontrollen och då är det viktigt att de får det 

stöd som behövs för att få tillbaka kontrollen över sitt liv. Enligt Michel (1996) är människan 

med kronisk sjukdom i behov av stöd och hjälp för att lära sig acceptera sin situation. Detta 

kan gå ut på att få hjälp att förstå sina känslor, de förändringar och förluster som sker i 

samband med handikappet och samtidigt behålla kontrollen över sitt liv. 

I vår litteraturstudie beskrevs att de hade insett att de var tvungna att gå vidare i livet med nya 

drömmar och mål. Deltagare förklarade att de hade lärt sig att leva med sitt handikapp och att 

ha tålamod. Enligt Lewis (1998) är acceptans en process där den sjuke ofta upplever att de 

pendlar mellan hopp och förtvivlan beroende på förbättring eller motgång i sin sjukdom.

Som sjuksköterskor kan vi hjälpa patienterna att acceptera upplevelserna av sin sjukdom 

genom att tillsammans med patienten diskutera framtiden och de möjligheter som finns och 

försöka ta fram det positiva i livet som handikappad. Michael (1996) beskriver att om man 

drabbas av sjukdom innebär det att man måste införa nya rutiner som ständigt påminner om 

sjukdomen. Att vilja behålla sin identitet och självbild men ändå möta de krav som 

sjukdomen leder till skapar ett dilemma. 

I kategorin att inte ta livet för givet beskrev deltagare att lidandet dominerade livet efter 

ryggmärgsskadan och att de kände sig instängda. Trötthet och hopplöshet var ett symtom på 

deras lidande. Att andas och prata upplevdes som utmattande. De kände sig frustrerade för att 

de inte orkade göra någonting vilket ledde till depression och utmattning. 

Trendall (2000) anser att vid kronisk sjukdom framkallas utmattning av sjukdomen och dess 

symtom snarare än av aktivitet och att den inte försvinner efter sömn även om den kan lindras 

något genom vila. Trendall hävdar vidare att utmattning och depression har en anknytning. 
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Utmattade människor är många gånger deprimerade och det är därför viktigt att vara insatt i 

omvårdnaden. I omvårdnaden av dessa patienter kan vi som sjuksköterskor hjälpa patienterna 

att minska kraven på sig själva och tillåta sig att vara trött och orkeslös. Detta kan vi göra 

genom att berätta för patienten om att dessa symtom är vanliga vid kroniska sjukdomar. Det 

är även viktigt att närstående är medvetna om att trötthet och utmattning är ett stort hinder i 

vardagen för att även de skall kunna stödja och underlätta vardagen för patienten. 

I vår litteraturstudie beskrev deltagare att de inte längre var rädda för döden och att det 

berodde på att livet i sig var så skrämmande. För en del var rädslan och osäkerheten så 

dominerande att de inte vågade hoppas på att de skulle bli bättre. Många kände stor osäkerhet 

inför framtiden vilket framkom i tre studier. De förlorade sin identitet efter skadan vilket 

gjorde dem osäkra. De beskrev att fysisk aktivitet hade stor betydelse för att skapa en ny 

identitet och att de kämpade med det till en viss grad. Enligt Mishel (1999) karakteriseras 

många kroniska sjukdomar av stabilare perioder som plötsligt avbryts och en försämring 

uppstår. Detta medför att oron och osäkerheten berör alla områden i livet när personen 

drabbas av kronisk sjukdom. Att drabbas av kronisk sjukdom och inte längre känna igen sig 

själv leder till att man behöver skapa sig en ny identitet. Detta är en orsak till att människor 

med kronisk sjukdom känner osäkerhet. 

Föräldrar var rädda för att handikappet skulle påverka deras föräldraskap eller barnen 

negativt. De var oroliga för att förlora vårdnaden om sina barn eller att de skulle dö tidigt 

ifrån dem. Även Fleruy, Kimbrell och Kruszewski (1995) beskrev att när en kronisk sjuk 

människa märker att han/hon har mist sin tidigare roll i familjen känner sig orolig och osäker 

inför framtiden. Bowman (2001) beskriver att en människa med kronisk sjukdom som inte vet 

hur sjukdomen kommer att utvecklas känner i de flesta fall oro och osäkerhet inför framtiden. 

Han förklarar vidare att detta är naturliga reaktioner som underlättar anpassningen till 

kroppens och själens förändringar. 

Deltagare i vår studie beskrev att handikappet drog till sig folks uppmärksamhet och att 

rullstolen gjorde dem generade. Även Thorén-Jönsson och Möller (1999) beskriver att 

personer med följder efter polio helst vill dölja sina svårigheter att gå för andra. De sitter 

därför helst stilla på en stol på allmänna platser. De försöker på så sätt dölja sitt handikapp. 

De beskriver att folk tittar på dem och på hur de rör sig. 

Det framkom i vår studie att flera deltagare uttryckte glädje och tacksamhet över livet och att 

livet var rikt och värdefullt. De beskrev även att de försökte se det positiva i livet för att göra 
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framsteg. Skadan hjälpte dem att utvecklas, få styrka och bättre självkänsla. De upplevde även 

att de blev en bättre människa. 

Hoppet ansågs vara en inre styrka som bidrog till tillfrisknandet. Om de förlorade hoppet sågs 

det som slutet. Lindsey (1996) menar att människor som har förmåga att uppleva hälsa trots 

sjukdom ofta ser sin sjukdom som en möjlighet till att förändra sitt liv, att lära sig något nytt 

och att utvecklas. De söker ny mening med sitt liv utifrån sina nya erfarenheter. Glädje och 

humor, respekt för livet samt en passion att leva är en viktig del i upplevelsen av hälsa i 

sjukdom. I Hampton och Qin- Hilliards (2004) framkommer det att hoppet är viktigt och 

grundläggande för livskvalitén och att det hjälper deltagarna att hantera sina handikapp. Detta 

leder till att livskvaliteten förbättras. I Ferguson et al. (2004) beskrivs det att hopp är viktigt 

för personer som skadats av landminor för att klara av anpassningen och förändringen i de 

fysiska förmågorna. Salick och Auerbach (2006) menar att känslan av hoppfullhet inför 

framtiden inverkar positivt på förmågan att orka leva med ett handikapp.

I kvalitativ forskning beskrivs människors subjektiva upplevelser och erfarenheter genom 

intervjuer (Holloway & Wheeler, 2002). Vid översättningen till svenska kan information ha 

gått förlorad. Detta kan även ske i steget där vi har kondenserat textenheterna och tagit bort 

vad vi anser är onödig information. När vi kvalitetsgranskade de funna artiklarna använde vi 

oss av William och Stoltz (2002) underlag för kvalitetsgranskning av kvalitativa studier. Vi 

fann att 14 av våra artiklar var av hög kvalitet och två var av medelkvalitet. Om vi hade haft 

artiklar endast av hög kvalitet hade trovärdigheten varit större. Vår bedömning kan vara 

felaktig då vi inte har erfarenhet av att granska vetenskapliga studier. När man analyserar 

studierna med manifest metod, vilket innebär att man beskriver det som tydligt framgår i 

texten (Graneheim & Lundman, 2004), kan en felkälla vara omedvetna tolkningar där 

betydelsen förändras. I vårt syfte begränsade vi oss inte till någon speciell orsak till 

förlamning vilket gjorde att vi fick många olika beskrivna upplevelser. Trovärdigheten kunde 

ha blivit större om vi då hade haft ett större antal artiklar. 

Holloway och Wheeler (2002, s. 10-1) påstår att kvalitativ metod inte är helt säker eftersom 

alla människor har sin egen livsvärld som utgångspunkt vilken skiljer sig mellan olika 

människor. Detta måste tas i beaktande eftersom det kan inverka på resultatet. 

Extern validitet är enligt Burnard (1991) betydelsefullt. Detta kan göras genom att låta någon 

utomstående, som inte är insatt i studien men är välbekant med liknande tillvägagångssätt, 

studera materialet och ge åsikter på möjliga brister. För att stärka validiteten i vår analys har 

den kontrollerats av andra kursdeltagare och av handledare. 
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Slutsatser

Vi kan efter den här studien konstatera att vi har fått en större förståelse och kunskap om hur 

personer upplever sitt liv efter att ha blivit förlamade. Att personer med förlamning är sårbara 

på grund av deras förändrade livssituation och sitt ständiga beroende av hjälp från andra. 

Personer som blivit förlamade är en utsatt grupp i samhället och är i stort behov av stöd och 

hjälp från omgivningen för att klara av det dagliga livet. Dock är det mycket betydelsefullt för 

dem att klara av vissa saker på egen hand och därmed uppleva oberoende. Detta höjer 

livskvalitén och skapar en bättre självkänsla.

Det har även framkommit att det finns brister när det gäller stöd och hjälp från samhället 

vilket skapade känslor av sårbarhet. Även när det gäller stöd och information från läkarna 

finns det brister. Därför är det viktigt att vi som sjuksköterskor tar oss tid att lyssna, vara 

lyhörda och visa förståelse för den enskilde personens livsvärld för att kunna stödja dem. Det 

är viktigt att vi kan ta upp, diskutera och informera om viktiga frågor som rör personens 

livssituation i så stor utsträckning som möjligt, även sådant som upplevs som obehagligt att 

prata om. Vi sjuksköterskor bör fokusera på att utföra god omvårdnad i avsikt att hjälpa dessa 

människor till ett så optimalt liv som möjligt, utifrån den enskilde människans möjligheter. 

Det blir för oss nyutexaminerade sjuksköterskor en utmaning att överföra denna kunskap i 

vårt arbete och vara flexibel i mötet med varje unik person och dennes närstående. Under vår 

litteratursökning såg vi att det saknades forskning om upplevelser av att vara förlamad av 

andra orsaker än ryggmärgsskada. Vår litteratur består nästan bara av ryggmärgsskadades 

upplevelser och upplevelserna av att bli förlamad av en åldersrelaterad sjukdom kan skilja sig 

markant med upplevelsen av att bli förlamad i yngre ålder på grund av en traumatisk skada. 

Därmed anser vi att det behövs mer forskning inom detta område.
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