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Abstract 
 
Due to emergency care improvements, more individuals survive acquired brain injuries. The communal 
resources available to take care of these increasing numbers of individuals after emergency treatment, 
however, have not. Since few studies have highlighted this problem, this study aims to evaluate the 
existing literature on young adults with acquired brain injury and their living situation. The study aims to 
find if any form of accommodation living fulfills the psychological needs of individuals with acquired 
brain injury. Also, if the psychological needs fulfills differently depending on accommodation setting. 
The study is delimitated to individuals aged between 18-65 years but does not take into account when the 
individuals acquired their brain injury or to some specific accommodation types. The results demonstrate 
difficulties to meet the psychological needs for these individuals, regardless type of accommodation. 
While elderly homes are considered as inferior accommodations, personalized accommodations are 
considered to fit better. The results show that appropriate accommodation types can help individuals 
with acquired brain injury to be whom they potentially can be. The conclusion is that the 
accommodation’s support level determines if individuals with acquired brain injury meet their needs, 
regarding autonomy, competence and meaningful relationships. It is recommended that the number of 
individuals with acquired brain injury staying at different accommodation types in Sweden is being 
mapped and their wellbeing and needs are examined. 
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Sammanfattning 
Allt fler individer överlever förvärvade hjärnskador i takt med att den akuta sjukvården utvecklas. 
Samhällets resurser att ta hand om dessa individer har dock inte haft samma utvecklingstakt. Då få 
studier har belyst denna problematik syftar denna litteraturstudie utvärdera den befintliga litteraturen om 
unga vuxna med förvärvad hjärnskada och deras boendesituation. Studien ämnar svara på om 
psykologiska behov tillgodoses för individer med förvärvad hjärnskada som bor vid någon form av 
gruppboende samt om de psykologiska behoven påverkas olika för unga vuxna med förvärvad hjärnskada 
beroende på boendealternativ. Studien är avgränsad till individer mellan 18-65 år. Ingen avgränsning har 
gjorts till när den förvärvade hjärnskadan uppstod eller till något särskilt boendealternativ. Resultaten 
visar på svårigheter att tillgodose psykologiska behov som dessa individer har, oavsett boendealternativ. 
Äldreboenden anses vara sämre boendealternativ och individuellt anpassade boenden anses passa bättre. 
Resultaten visar att rätt boendealternativ kan hjälpa individer med förvärvad hjärnskada att bli den de 
potentiellt kan vara. Slutsatsen är att gruppboendets stödnivå avgör om individer med förvärvad 
hjärnskada får sina behov tillgodosedda, avseende autonomi, kompetens och meningsfulla relationer. Det 
rekommenderas att antalet individer med förvärvad hjärnskada vid olika boendetyper i Sverige kartläggs 
och att deras trivsel och behov blir undersökta. 
 
 
 
 
 

Nyckelord: förvärvad hjärnskada, boende, mänskliga behov 
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Inledning 

Bakgrund 

Den akuta sjukvården har utvecklats i snabbare takt än vad samhället har hunnit 
institutionalisera individerna när de skrivs ut från sjukhuset. Det är fler individer som 
överlever traumatiska hjärnskador, stroke och andra förvärvade hjärnskador, än vad det 
gjorde för bara 15 – 20 år sedan. Det har därför lagts större press på det kommunala ansvaret 
att skapa lämpliga boenden för individer med förvärvad hjärnskada (Hjärnkraft, 2012a). 
 
En förvärvad hjärnskada innebär att en person har råkat ut för en skada på hjärnan efter 
födseln (Hjärnkraft, 2012a). Vidare definition av förvärvad hjärnskada är enligt Krogstad 
(2001) att skadan inte är degraderande, det vill säga att individens skada inte försämrar 
hjärnans funktioner mer än vad som skett vid skadetillfället. Det innebär att sådana skador 
på hjärnan som demenssjukdomar orsakar, i regel inte räknas som förvärvade hjärnskador. 
Detta då dessa sjukdomar, trots att de uppkommer efter födseln, oundvikligen försämrar 
individens kognitiva funktioner utan möjlighet till förbättring. 
 
Följande räknas som förvärvade hjärnskador: stroke (hjärnblödning, hjärninfarkt), 
traumatiska hjärnskador (skador på hjärnan som uppkommit via fysiskt våld), tumörer, 
hypoxi och anoxi (syrebristskador), infektionsrelaterade hjärnskador, lösningsmedelsskador, 
missbruksskador och förgiftningar samt inräknas i vissa fall även whiplashskada och stress 
(Hjärnkraft, 2012a; Krogstad, 2001). 
 
I Sverige drabbas omkring 70 000 individer varje år av förvärvad hjärnskada. Av dessa 
omfattar cirka 80 % lättare hjärnskador, medan 10 % omfattar måttligt svåra skador och 
resterande 10 % omfattar allvarliga hjärnskador (Hjärnkraft, 2012b).  
 
Krogstad (2001) beskriver att en hjärnskada innebär att en del av hjärnans celler förstörs och 
att dessa inte kan produceras på nytt. Detta leder till att denna del av hjärnan inte kan växa 
ihop eller samspela på samma sätt igen. Följden kan bli att hjärnan inte kan utföra vissa 
funktioner som den kunnat innan skadan, vilket gör att olika förmågor hos individen 
påverkas. Skadan kan vara antingen fokal eller diffus. En fokal skada är begränsad till en viss 
del i hjärnan och funktionsnedsättningen kan därmed vara avgränsad till en eller några få 
förmågor. En diffus skada innebär att skadorna är flera, oftast mindre och att de kan finnas 
på olika ställen i hjärnan vilket ofta ger en mildare funktionsnedsättning på en eller flera 
förmågor. Vanliga diffusa nedsättningar är nedsatt koncentration, lätt att bli trött och 
försämrat minne, symptom som är vanliga även vid olika psykiska sjukdomstillstånd. Därför 
krävs specialistbedömningar vid diagnos av hjärnskada (Krogstad, 2001). 



2 
 

 

Mänskliga behov 

Varför människan väljer att agera och göra vissa saker framför andra, studeras inom 
motivationspsykologin. Den grundar sig på att människan har en drift, en motivation som sker 
antingen medvetet eller omedvetet och får oss att bete oss på ett visst sätt. Den studerar hur 
vi, människan, påverkas att starta våra handlingar och hur vi riktar dem mot vårt mål och 
uppfyller dem. Exempel på motiv som får oss att agera är behov, önskningar, impulser och 
attityder, vilka får oss att föra oss mot en riktning och ett mål (Hwang, 2005). 
 
Idag är de flesta psykologer överens om att arv och miljö samspelar och påverkar våra 
mänskliga handlingar och att vi drivs av både yttre och inre motivatorer. Som art behöver vi 
föda för att överleva och detta ses i allmänhet som ett grundläggande behov hos människan. 
Hunger styr därmed vårt behov av att äta, liksom att dricka när vi är törstiga och att ha sex för 
att fortplanta oss. Dessa behov kallas för människans primära behov och drivkraften att fylla 
dessa behov kallas för primär motivation (Hwang, 2005). 
 
Från de primära behoven och den primära motivationen, särskiljs sekundära behov. Det är 
sådana behov som uppstår i och med våra erfarenheter i livet. Det kan vara behov som är 
inlärda från individens kultur, och därför kan det också kallas för sociokulturellt formade 
behov. När dessa behov är önskvärda att tillgodose kallas det att människan drivs av en 
sekundär motivation (Hwang, 2005). 
 
Enligt Nationalencyklopedin ([NE], 2012) definieras behov som ett begrepp inom fysiologi 
och psykologi som beskriver människors och djurs målinriktade beteende. Det anges att en 
särskiljning brukar göras mellan biologiska behov, såsom hunger, törst, sexualitet och 
psykologiska samt sociologiska behov såsom behov av trygghet och uppskattning. 
 

Self-Determination Theory 

Self-determination theory (SDT) utvecklades i början på 1970-talet och den första mer 
omfattande beskrivningen av SDT publicerades i mitten av 1980-talet av Deci och Ryan (Deci 
& Ryan, 2008). Enligt Deci och Ryan (2012) var SDT den enda teorin som på djupet 
undersökt autonomi genom empiriska studier. Teorin är en metateori och bygger på ett antal 
så kallade underteorier. SDT har använts inom en rad olika forskningsområden och kan ses 
inom bland annat sjukvård, utbildning, arbete, sport, religion och psykoterapi (Ryan & Deci, 
2000).  
 
Deci och Ryan (2002) menade att människan har en naturlig strävan efter att öka sin 
integritet och förbättra sin mänskliga potential. Människan anpassar sig till och försöker 
underlätta sin utvecklingsriktning i en mängd olika miljöer såsom inom hemmet, på skolan 
och på arbetet. Deci och Ryan (2008) menade att det är allmänt vedertaget att det finns ett 
antal universella psykologiska behov som behöver vara tillgodosedda för att individen ska 
uppnå effektiv funktion och psykologisk hälsa. Vidare beskrev Deci och Ryan (2008) att 
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tillgodosedda behov av autonomi, kompetens och meningsfulla relationer, i alla kulturer, är 
en förutsättning för psykologiskt välmående. 
 
SDT utgår från hypotesen att det är typen eller kvaliteten av en individs motivation som är 
det viktigaste, inte hur mycket motivation individen har. Deci och Ryan (2008) menade att 
det går att förutse och förstå följden av en individs beteende, genom att se till vilken typ av 
motivation som individen drivs av. De olika typerna av motivation beskrev Ryan & Deci 
(2000) vara: inre motivation, yttre motivation samt amotivaton.  

Motivationer, regleringar och beteende. 

Ryan och Deci (2000) särskilde mellan inre och yttre motivation och menade att individen 
drivs av yttre motivation när individen känner sig tillfredsställd av ett resultat, eller av ett 
förväntat resultat av sin handling. Individen drivs däremot av inre motivation, när 
handlingen i sig och inte resultatet av handlingen, tillfredsställer individen. Vidare menade 
Ryan och Deci (2000) att inre motivation är essentiellt för kognitiv och social utveckling samt 
ses som en huvudsaklig källa till välbefinnande och vitalitet genom hela livet. 
 
Amotivation är när individen inte motiveras av något alls. Individen kan vara passiv, utför 
ingen handling eller till och med är apatisk. Alternativt utförs en handling, men utan avsikt. 
När individen ”drivs” av amotivation upplever individen inkompetens inför att utföra 
handlingen och ser inte hur den kan leda till ett önskat resultat (Ryan & Deci, 2000). 
 
Vidare beskrev Deci och Ryan (1985, refererad i Deci, Eghrari, Patrick & Leone, 1994) att 
motivationerna regleras på olika sätt av individen och att det är det som leder till individens 
beteende och utförande av handlingar (se Figur 1). 
 
BEHAVIOUR: NONSELF-

DETERMINED 
    SELF-

DETERMINED 
MOTIVATION 

MOTIVATION: Amotivation  Extrinsic 
motivation 

 Intrinsic 
motivation 
 

 

REGULATORY 
STYLES: 

Non-regulation External 
regulation 

Introjected 
regulation 

Identified 
regulation 

Integrated 
regulation 

Intrinsic 
regulation 
 

PPERCIVED 
LOCUS OF 
CUSALITY: 

Impersonal External Somewhat 
external 

Somewhat 
external 

Internal Internal 
 
 
 

RELEVANT 
REGULATORY 
PROCESSES: 

Nonintentional, 
Incompetence, 
Lack of control 

Compliance, 
External, 
Rewards and 
punishments 

Self-control, 
Ego-
enjoyment, 
Internal 
rewards and 
punishments 

Personal 
importance, 
Conscious, 
Valuing 

Congruence, 
Awareness, 
Synthesis 
with Self 

Interest, 
Enjoyment, 
Inherent 
satisfaction 

 
Figur 1. Baserad på Decis och Ryans (2012) beskrivning av följden av grad av självbestämmande, typer 
av motivation, typer av regleringar, uppfattade orsakssamband samt deras motsvarande processer. 
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Ryan och Deci (2000) beskrev att individens motivation, beteende och regleringar är 
föränderliga över tid. Detta beroende på var i livet och i vilken situation individen befinner 
sig samt beroende på individens tidigare erfarenheter, utöver de biologiska förutsättningar 
som individen har.  
 
Att medvetandegöra vilka typer av motivation som individen har och hur dessa påverkas av 
tidigare erfarenheter och kontextuella situationer, menade Deci och Ryan (2008), hjälper till 
att förklara varför vissa beteenden förbättrar individens välmående och andra inte. 

Autonomi. 

För att den inre motivationen ska öka, behöver individen känna autonomi och att individens 
handlingar är valda av individen själv. Individen har behov av att agera genom fria val, se sig 
själv som lösningen till handlingen, känna att det är ens egen vilja som styr över vilka 
handlingar som genomförs. Individen vill kunna agera utifrån sitt eget intresse och sina egna 
värderingar (Ryan & Deci, 2000). 
 
Drivkraften av autonomi ligger i att individen själv väljer att bestämma över sitt liv. Det är 
inget hinder för individen att ta stöd och hjälp utifrån, till och med mycket stöd utifrån, bara 
det är individen själv som väljer att ta emot stödet (Ryan & Deci, 2000). 

Kompetens. 

Behovet av kompetens ökar individens motivation att utvecklas och testa sina gränser. 
Kompetens får individen att söka nya utmaningar och sträva efter att höja sin 
utvecklingspotential. Det handlar inte bara om att upprätthålla en viss förmåga, utan även 
skapa en känsla av självförtroende inför en handling. Vidare beskrev Ryan och Deci (2000) 
att om individen befinner sig i en social kontext där individen får positiv feedback, 
kommunikation och belöningar, så kan individen utveckla känslor av kompetens inför en 
handling. Det kan i sin tur öka även den inre motivationen.  

Meningsfulla relationer. 

Det finns ett antagande i SDT att alla individer har naturliga, medfödda och konstruktiva 
tendenser att utveckla en enhetlig självkänsla. Vidare att människan har en primär 
benägenhet att försöka skapa kopplingar mellan olika aspekter av deras egna psyken liksom 
med andra individer och grupper i individens sociala omgivningar (Deci & Ryan, 2002). 
 
Individen har ett behov av att skapa och bevara meningsfulla relationer med andra, känna 
samhörighet och känna att andra bryr sig om och tar hand om en. Det är viktigt för 
individen att känna sig tillhöra ett sammanhang, känna trygghet och få bekräftelse (Deci & 
Ryan, 2002). 
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Historik, svenska gruppbostäder 

Historisk sett har de svenska gruppbostäderna utvecklats till allt mer individualiserat boende, 
enligt Socialstyrelsen (2011). Före 1980-talet fanns inga särskilda riktlinjer för 
gruppbostädernas utformning, men under andra halvan av 1980-talet ställdes högre krav på 
svenska gruppbostäders utrymmen, särskilt gällande privata zoner. Under samma tid byggdes 
specialbyggda villor med fyra till fem lägenheter och gemensamhetsutrymmen i syfte att 
fungera som gruppbostäder. Enligt Socialstyrelsen (2011) var det ett domslut som låg bakom 
att gruppbostadsvillorna endast fick omfatta högst fem boenden. Med tiden kom dock flera 
gruppbostadsvillor att byggas ut så att fler boenden fick plats, vilket lagen godtog. Kritik 
riktades dock mot dessa större gruppbostadsvillor, då de upplevdes som en återgång till 
institutionsboende, vilket tanken var att komma ifrån. 

Bostäder med särskild service 

Socialstyrelsen (2011) anger att gruppbostäder med särskild service är förlagda även i vanliga 
lägenheter där gemensamhetsutrymmen finns i vissa och i andra inte. Det har uppstått en 
flytande gräns mellan vanligt gruppboende, serviceboende och alternativt boendestöd. I och 
med denna förändring har trapphusboenden ökat individualisering, däremot har även antalet 
boenden som tillhör samma enhet ökat. Vidare anger Socialstyrelsens föreskrifter och 
allmänna råd (2002) om bostad med särskild service till vissa funktionshindrade, utifrån Lag 
om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS, SFS 1993:387), att bostad med särskild 
service för vuxna inte bör vara placerad i närhet av annan bostadsform som exempelvis 
korttidshem eller äldreboenden. Det anges även att bostaden inte heller bör ligga i närhet av 
lokaler som innefattar daglig verksamhet. Detta för att undvika att bostaden associeras med 
en institutionell boendemiljö. 
 
Boende med särskild service är en rättighet för dem som fått ett beslut enligt LSS (SFS 
1993:387) samt i enlighet med Socialtjänstlag (SFS 2001:453), gällande tillgång till omsorg, 
stöd och service. Boendet kan se ut på olika sätt, beroende på individens behov. 
Gruppbostäder är dock vanligast för individer med svåra funktionsnedsättningar, men det 
finns också mer individanpassade boenden vilka ofta är placerade i lägenheter och 
servicebostäder (Socialstyrelsen, 2011). 
 
Omvårdnaden vid bostad med särskild service för vuxna skall, enligt Socialstyrelsens 
föreskrifter och allmänna råd (2002) om bostad med särskild service till vissa 
funktionshindrade, vara individanpassad för att stödja den dagliga livsföringen. De psykiska, 
fysiska och sociala behoven skall tillgodoses genom att hjälp skall finnas för att bland annat: 

- äta, dricka och röra sig, 
- sköta personlig hygien och klä på sig, 
- sköta hemmet, laga mat, och handla, 
- kommunicera, bevara socialt samspel och undvika isolering, 
- göra omgivningen trygg och begriplig, 
- planera framtiden, 
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- få tillgång till hälso- och sjukvård, tandvård, liksom habilitering, rehabilitering och 
andra hjälpmedel. 

Viktigt är också att den omvårdnad som ges individen syftar till att stärka individens 
självkänsla och tro på sin egen förmåga (LSS-kommittén, 2008). 
 
Mallander och Tideman (2008, refererad i Socialstyrelsen, 2011) menade att bostaden är en 
viktig aspekt i livet för individer med funktionsnedsättning, då många med svåra 
funktionsnedsättningar spenderar en stor tid i hemmet.  Vidare menade de att boendet har 
en nyckelroll i den svenska funktionshinderpolitiken, eftersom det är en betydande variabel 
som välfärdsstaten kan påverka, särskilt i fråga om delaktighet och integrering i samhället. 
 
Det finns inte någon detaljplanering av hur boendena skall organiseras, dock beskrivs tre 
olika varianter i förarbetena till LSS: gruppbostad, servicebostad samt annan särskild 
anpassad bostad (LSS-kommittén, 2008). 

Gruppbostad. 

Dessa bostäder är till för de individer som har stora tillsyns- och omvårdnadsbehov. Dessa 
skall ha daglig bemanning som skall täcka individernas hela stödbehov. Boendet kan vara 
lägenheter, friliggande villor eller radhus och antal anställda kan variera. Vanligt är att 
gruppbostaden består av flera fristående bostäder där varje individ har en egen lägenhet, men 
att samtliga individer vid boendet delar på vissa gemensamma utrymmen, som till exempel ett 
sällskapsrum där både boende och personal kan vistas tillsammans (LSS-kommittén, 2008). 

Servicebostad. 

Denna bostadsform påminner mycket om gruppbostäder, skillnaden är att servicebostäder är 
tänkta att kunna ge dygnet-runt-vård. Det har även uttryckts att denna bostadsform i 
möjligaste mån ska kunna erbjuda ett större individuellt stöd (LSS-kommittén, 2008). 

Annan särskild anpassad bostad (egen bostad). 

Denna boendeform skiljer sig från de övriga två, på så sätt att ingen fast bemanning finns. 
Istället förekommer stöd via hemtjänst eller personlig assistans. Bostaden kan även till viss del 
anpassas särskilt för individen och dennes behov (LSS-kommittén, 2008). 
 

Problembeskrivning 

Hjärnkraft är en intresseorganisation för personer med förvärvad hjärnskada och deras 
närstående. Hjärnkraft har registrerat brister som innebär att många individer inte får den 
rehabilitering som de behöver för att kunna leva ett så bra liv som möjligt. En hjärnskada 
kräver flera års rehabilitering, i vissa fall livslång rehabilitering, även om individen kan nå 
både kognitiva och funktionella framsteg vartefter rehabiliteringstiden fortlöper (Hjärnkraft, 
2012a). Vidare uttrycker Hjärnkraft (2012d), och andra hjälporganisationer i Sverige, samma 
vision om att det för alla bör finnas ett resursteam med bland annat psykologer, 
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arbetsterapeuter, logopeder, kuratorer, sjukgymnaster med flera experter för att på bästa sätt 
kunna tillgodose de behov som individer med förvärvad hjärnskada har. Detta för att stödja 
individen att kunna bli den som individen potentiellt sett kan vara. 
 
Följen av att fler individer överlever en förvärvad hjärnskada, ställer nya krav på samhället. 
Samhället behöver ta hand om de individer som behöver extra stöd i sin vardag och som inte 
har möjlighet att bo i ett familjehem. Då det råder brist på individanpassade boenden för 
individer med förvärvad hjärnskada är tendensen, både inom Sverige och utanför landet, att 
dessa individer placeras vid olika gruppbostäder. Kort sagt, där de får plats, så som vid 
äldreboenden, demensboenden och vid andra gruppboenden för individer med 
funktionsnedsättning av degraderande skador (Hjärnkraft, 2012c). 
 
Gruppbostäder som drivs av annan instans än kommunen förekommer i var femte kommun. 
Inga studier har undersökt valfriheten av bostad, privatisering av bostäder, hur bostäderna 
skiljer sig och hur dessa påverkar individerna vid boendet, anhöriga och personal. Brister och 
fel i verksamheterna kan i sin tur påverka individerna med funktionsnedsättningen och leda 
till att deras behov inte tillgodoses. Vidare kritik har riktats till samförläggning, vilken bottnar 
i antagandet att samförläggning försvårar individernas samhällsintegrering och normalisering 
(Socialstyrelsen, 2011). 
 
Socialstyrelsen (2011) anger att det råder brist på forskning kring de så kallade 
personkretsarna 2 och 3, det vill säga, bland annat individer med funktionsnedsättning som 
har uppstått till följd av en hjärnskada i vuxen ålder. Detta i motsats till gruppen av individer 
med medfödd utvecklingsstörning och gruppboenden, där det idag finns god grundläggande 
forskning (Socialstyrelsen, 2011).  
 
Socialstyrelsen (2011) anger att ett fåtal studier har belyst boendealternativ eller sysselsättning 
för individer med förvärvad funktionsnedsättning och därmed råder intresse för vidare 
forskning om ämnet. Detta väcker frågan om de rådande boendealternativen tillgodoser de 
mänskliga behov som unga vuxna med förvärvad hjärnskada har? 

Syfte och frågeställning 

Studien syftar att, utifrån den befintliga litteraturen, söka svar på hur psykologiska behov 
tillgodoses för individer med förvärvad hjärnskada som bor vid någon form av gruppboende. 
 
Följande frågeställning ämnar bli besvarad: 
påverkas de psykologiska behoven olika för unga vuxna (18-65 år) med förvärvad hjärnskada 
beroende på vilken typ av gruppboende individerna bor vid? 
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Metod 

Val av metod 

För att kartlägga vid vilka sorters boenden individer med förvärvad hjärnskada placeras i 
Sverige kontaktade jag en av landets kommuners Socialförvaltning samt enhetschefer inom 
omsorgen. Kommunen visste dock inte om de hade någon individ med förvärvad hjärnskada 
placerad vid något av de boendealternativ inom gruppbostäder, servicebostäder eller annan 
särskild bostad som kommunen hade att erbjuda. Kommunen kunde därmed inte svara på 
vid vilka boendealternativ som de placerade individer med förvärvad hjärnskada. 
 
Därmed föll observationsstudie, enkätstudie och intervjuer bort som möjliga metoder. 
Eftersom frågan om hur upplevda psykologiska behov tillgodoses kan förklaras närmare av 
individen själv hade någon av dessa metoder varit att föredra (Krag Jacobsen, 1993). 
 
Backman (1998) beskrev att litteraturstudier kan ge relevant bakgrund och en överskådlighet 
över tidigare forskning, vilket kan behövas emellanåt. En risk med litteraturstudie, menade 
Backman (1998), är att litteraturstudier sällan leder till mer än en ytlig litteraturöversikt. 
Vidare pekade författaren på fallgropar som att litteraturstudier sällan har någon bärande idé 
för arbetet och att studien sällan leder till någon slutsats och därmed än mindre analys. 
 
Jag valde att göra en litteraturstudie, på grund av ett personligt, men inte privat, intresse för 
ämnet och därför att det fanns svårigheter att studera ämnet med annan metod.  
 

Urval av undersökningsmaterial 

Sökning av artiklar gjordes via databasen Scopus, som Luleå tekniska universitet 
tillhandahöll. I enlighet med Fribergs (2012) anvisningar var litteratursökningen inledningsvis 
ostrukturerad och undersökte träffrekvensen vid olika begrepp och söktermer inom ämnet. 
Till en början användes både svenska och engelska söktermer, men snart användes endast 
engelska, då de svenska artiklarna visade sig vara mycket få. I de slutliga sökningarna 
användes begreppen: accomodation/ community/ residential (boendetyper i något olika former) 
tillsammans med: acquired brain injury (förvärvad hjärnskada) eller med dess förkortning 
”ABI” samt rehabilitation. Detta resulterade i 14 artiklar. Av dessa behandlade nio artiklar 
studiens syfte: boendealternativ för individer med förvärvad hjärnskada och vilka behov som 
dessa individer har. Dessa nio artiklar utgör detta examensarbetes resultatdel och har även 
presenterats i en litteraturöversikt (se bilaga 1). 
 
Med samma sökord som för artiklar, gjordes en litteratursökning för böcker. Det resulterade i 
tre relevanta böcker inom ämnet, vilket gör att detta examensarbete främst utgörs av artiklar 
och offentliga tryck. 
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Berörda offentliga tryck (lagar, förordningar, föreskrifter, Socialstyrelsens författningssamling 
samt Statens offentliga utredningar) är: Socialtjänstlag (SFS, 2001:453), LSS (SFS, 1993:387), 
Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om bostad med särskild service till vissa 
funktionshindrade (2002), Socialstyrelsen (2011) samt LSS-kommittén (2008). 
 
Särskild källa som använts och tillfört relevant bakgrundsinformation till denna studie är 
Hjärnkrafts hemsida (www.hjarnkraft.nu). Hjärnkraft är en svensk ideell förening för 
individer med förvärvad hjärnskada och för deras närstående.  
 

Analys 

Undersökningsmaterialet har analyserats i enlighet med Starrin (1991) samt Friberg, (2012), 
där de nio artiklarna som utgör resultatkapitlet, har lästs igenom flertalet gånger. 
Minnesanteckningar har gjorts till en början för att sedan övergå till att kategorisera 
innehållet från artiklarna. Genomgånget undersökningsmaterial har analyserats utifrån 
examensarbetets valda teori och sökt svar på examensarbetets problemformulering, syfte och 
frågeställningar. Resultatet diskuteras avslutningsvis i diskussionskapitlet. 
 

Avgränsningar 

Studien och litteratursökningen avgränsades till att omfatta gruppen av unga vuxna med 
förvärvad hjärnskada. Med unga vuxna, avses i detta examensarbete, individer mellan 18-65 
år. Det följer Socialtjänstlags (SFS, 2001:453) definition att varje individ under 18 år räknas 
som barn och efter 65 års ålder omfattas inte individen av Sveriges Rikes lagar på samma sätt. 
Bland annat innebär det för äldre att inte samma regler och förutsättningar gäller för behovet 
av särskilt boende, utan äldrevården blir per automatik boendeformen för individer över 65 
år. Ingen avgränsning har gjorts till när den förvärvade hjärnskadan uppstod, inte heller har 
någon avgränsning gjorts till olika boendealternativ.  
 
Svensk definition av åldersspann, förutsättningar gällande äldrevård och boendealternativ 
påminner i stort om de förutsättningar som råder i den engelskspråkiga litteraturen som 
behandlas i detta examensarbete. 
 
Ytterligare avgränsning har gjorts till teorin Self-determination theory (SDT). SDT är 
komplex i sin helhet. Eftersom jag valde att göra en litteraturstudie och därmed inte haft 
möjlighet att studera individernas beteende närmare, valde jag att inte fördjupa mig inom 
SDT:s rangordning av olika regleringar av beteende, inte heller att fördjupa mig i de 
underteorier som SDT bygger på. Istället valde jag, i enlighet med Starrin (1991), att ta med 
så få begrepp som möjligt som förklarar eller ger förståelse av så mycket som möjligt av de 
olika beteenden eller problem som framkommit i undersökningsmaterialet.  

http://www.hjarnkraft.nu/
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Resultat 
Resultatet av detta examensarbete utgörs av nio vetenskapliga artiklar av varierande metoder. 
Samtliga artiklar är från 2000-talet och innefattar diskurs inom behov och boendealternativ 
för individer med förvärvad hjärnskada. Artiklarna är sammanställda i egna rubriker och 
presenteras i kronologisk ordning. En litteraturöversyn över resultatkapitlets artiklar återfinns 
i bilaga i slutet av detta examensarbete. 
 

Long-term care of people below age 65 with severe acquired brain injury: appropriateness 
of aged care facilities (Cameron, Pirozzo, & Tooth, 2001) 

Bakgrund. 

Då det i Australien rådde brist på alternativa boenden för individer under 65 år med 
förvärvad hjärnskada, så tenderade dessa individer att placeras vid äldreboenden, när de inte 
hade möjlighet att få vård i det egna hemmet. Äldreboenden var vid denna studie det enda 
alternativa långtidshemmet som kunde erbjuda hög vård- och servicenivå.  

Syfte. 

Denna studie ämnade undersöka hur många individer som var yngre än 65 år, hade 
förvärvad hjärnskada och bodde vid äldreboenden i Queensland. Dessutom ämnade denna 
studie att fastställa problemen och barriärerna som ställts i förhållande till omvårdnaden av 
individer med förvärvad hjärnskada. Studien undersökte även hur personalen vid 
äldreboendena upplevde att äldreboenden var lämpliga för att möta behoven för individer 
med förvärvad hjärnskada. 

Metod. 

En enkät skickades ut till enhetschefer vid varje äldreboende i Queensland. Enkäten, som 
bestod av både öppna och slutna frågor, behandlade geografi, tidigare information om 
klienterna samt lämplighet av äldreboende. Svaren analyserades i SPSS 9 med Chi-2, ANOVA 
samt genom tematisk analys av den kvalitativa informationen. Totalt deltog 97 äldreboenden, 
vilka försåg 209 individer under 65 år med förvärvad hjärnskada med vård. Hög vårdnivå 
hade 47,4 % av individerna och 8,2 % av individerna hade låg vårdnivå. 

Resultat. 

Resultaten av studien visade att 18 % av enhetscheferna ansåg att deras äldreboende inte 
kunde tillgodose fysiska vårdbehov för individer med förvärvad hjärnskada. I de 
äldreboenden där vårdbemanning, kompetensutveckling och finansieringsmöjligheter 
rapporterades otillräckliga, framkom att de hade brister med att tillgodose sociala, kognitiva 
och rehabiliterande vårdbehov (p < 0,05) för denna klientgrupp. Vidare framkom att 75 % av 
enhetscheferna ansåg att de hade god personalbemanning, dock ansåg 70 % att 
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personalutbildningen var otillräcklig och 60 % ansåg att bristande finansieringsmöjligheter 
ledde till att det totala vårdbehovet för denna klientgrupp inte fullt kunde tillgodoses.  
 
Enhetscheferna konstaterade att de vanligaste vårdproblemen för denna klientgrupp var 
utmanande beteende (50 %), emotions- och humörsvängningar (48 %), kommunikation (47 
%) och övervakande vård (38 %). Vidare rapporterade enhetscheferna att klientgruppen även 
hade andra behov än de övriga individerna vid äldreboendet. Exempelvis behövde de mer 
socialt samspel och både kognitiv och fysisk stimulering.  
 
Enhetscheferna berättade att flera av de yngre individerna saknade interaktion med sina 
föräldrar eller syskon (32 %), inte fick tillräcklig emotionell, kognitiv eller fysisk stimulering 
(26 %), brist på integritet med privatliv och utrymme (19 %), att individerna med förvärvad 
hjärnskada upplevde det problematiskt att bo nära andra individer vid äldreboendet som var 
sköra, väldigt sjuka eller hade demens (17 %) samt framkom att klientgruppen upplevde 
otillfredsställda sexuella behov (6 %). 
 
Vidare visade resultaten att även äldreboendets storlek hade betydelse för hur mycket besök 
av anhörig som klientgruppen fick. Äldreboenden med färre bäddar än 60 hade högre 
besöksfrekvens av familjemedlemmar än större boenden med fler än 60 bäddar. Främsta 
anledningen till familjemedlemmarnas frånvaro var dock avståndet mellan familjens hemort 
och äldreboendet. 
 
Enhetscheferna fick ange vilka boendetyper som de ansåg passade bäst för yngre individer 
med förvärvad hjärnskada som behöver en hög grad av vårdhjälp. Då några respondenter 
valde fler än ett svarsalternativ översteg andelssumman 100 % (Figur 2). 

 

 
 
Figur 2. Baserad på Cameron, Pirozzo och Tooth (2001) figur av respondenternas val av den mest 
passande boendetypen för individer under 65 år med hög nivå av vårdbehov som orsakats av förvärvad 
hjärnskada. 
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Äldreboenden ansågs av enhetscheferna vara den minst passande boendetypen och mindre 
gruppboenden ansågs passa bäst, därefter individanpassade boenden och specialiserade 
boenden. Resultatet visade att vissa boendetyper föredras framför andra, baserat på de 
individuella behov som individerna med förvärvad hjärnskada hade, dock visade inte 
resultatet att en boendetyp uteslutande var bättre än de övriga. 

Slutsats. 

Slutsatsen av studien var att det nuvarande sättet att använda äldreboenden för yngre 
individer med stora vårdbehov som följer av en förvärvad hjärnskada, inte fullt möter de 
behov som individer med förvärvad hjärnskada har. 
 

Epidemiology of acquired brain injury (ABI) in adults: prevalence of long-term disabilities 
and the resulting needs for ongoing care in the region of Flanders, Belgium (Lannoo, 
Brusselmans, Van Eynde, Van Laere, & Stevens, 2004) 

Bakgrund. 

Denna studie ämnade utvärdera de behov som individer med förvärvad hjärnskada har samt 
att planera långsiktig vård för dessa individer. 

Metod. 

Genom en enkät sökte studien svar från ett urval av allmänläkare i Flandern, Belgien, som 
varit i kontakt med individer med förvärvad hjärnskada. Detta tillvägagångssätt valdes då 
Belgiens sjukvård inte samlar in specifik information om förvärvad hjärnskada. Enkätens 
frågor behandlade hur många individer med förvärvad hjärnskada i åldern 18-65 år som 
läkarna behandlat, individens ålder, hur länge hjärnskadan bestått, dess omfattning samt 
vilka funktionsnedsättningar som uppstått på grund av skadan och vilka behov skadan gett 
upphov till. För att särskilja förvärvad hjärnskada från fall av medfödd hjärnskada, 
inkluderades endast individer som fått hjärnskadan efter tre års ålder. 

Resultat. 

Efter räknade svar och bortfall, grundades resultatet på totalt 121 läkares svar. Detta blev ett 
representativt antal och ett Chi-2-test visade varken på någon signifikant skillnad i svar 
mellan läkarnas kön eller boendeort, eller på någon skillnad i svar beroende på hur länge 
läkarna arbetat. Läkarna hade vårdat totalt 186 individer med förvärvad hjärnskada. 
 
Medelåldern hos patienterna var 47 år och resultatet visade att traumatisk hjärnskada (39 %) 
dominerade, följt av ischemisk stroke (16 %), hemorragisk stroke (18 %) och övrigt (26 %) 
såsom hjärnhinneinflammation, tumör, artärbråck och syrebristskador. Till följd av dessa 
skador rapporterade läkarna följande funktionsnedsättningar: kognitiva (n=113), emotionella 
och beteendemässiga (n=115), sociala (n=115), och/ eller röstmässiga (n= 94). Andra problem 
som rapporterades av läkarna påvisade att flera av patienterna hade problem med rörlighet 
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(n=86), relationer (n=63), kommunikation (n=64) och självständighet i vardagsaktiviteter 
(n=57). Det förekom också fall av inkontinensproblem (n=18), psykiska problem (n=13) och 
en patient befann sig i ett vegetativt tillstånd. Två av patienterna rapporterades inte ha några 
problem eller nedsättningar på grund av sin hjärnskada.  
 
Då studien ägde rum bodde 157 individer i eget hem utan professionell hjälp eller assistans. 
De flesta av dessa (n=130) bodde hemma hos sina familjer. Fem bodde vid stödboenden, 12 
bodde på vårdhem för funktionsnedsatta, sju bodde vid sjukhus och fem bodde vid 
rehabiliteringscenter. 
 
Vad gällde vardagssysselsättning spenderade flera (n=98) sina dagar hemma utan några 
specifika aktiviteter, 37 gick i skolan eller arbetade i en normal arbetsmiljö, sex arbetade i 
skyddad arbetsmiljö, nio volontärarbetade och fem deltog vid dagcenter där sociala aktiviteter 
arrangerades på dagtid. Sådan service hade totalt 19 individer behov av. Övriga behov som 
inte blivit tillgodosedda var behov av röstmässigt stöd för 37 av 40 individer (då hjärnskadan 
lett till funktionsnedsättning gällande rösten), behov av rådgivning hade 27 individer samt 
deras familjer och behov av rehabilitering hade 26 individer. 

Slutsats. 

Studien visade att fler än hälften av individerna med förvärvad hjärnskada hade behov som 
inte blev fullt tillgodosedda. Främst gällde detta specifik hjälp i hemmet. Slutsatsen var att det 
saknades goda studier för långtidsrehabilitering av individer med förvärvad hjärnskada i 
Belgien, liksom att den vid tiden pågående hälsovården behövde förbättras för att kunna öka 
välbefinnandet för klientgruppen. 
 

Changes in Care and Support Needs Following Community-Based Intervention for 
Individuals With Acquired Brain Injury (Sloan, Callaway, Winkler, McKinley, Ziino, & 
Anson, 2009) 

Bakgrund och syfte. 

Utifrån en fallstudie utvärderades relationen mellan engagemang och livstidsvård samt 
stödbehov för individer med förvärvad hjärnskada. Följderna av vård och stöd studerades 
gällande en grupp av 43 individer med svår förvärvad hjärnskada som bodde vid 
gruppboenden och deltog i ett stödprogram: Community Approach to Participation (CAP) 
Occupational Therapy (OT) under en treårsperiod.  
 
CAP är ett stödprogram inom rehabilitering som utvecklades av Sloan, Winkler och Callaway 
(2004, refererad i Sloan et al., 2009). Dess syfte var att höja rehabiliteringspatienternas 
engagemang i sina livsroller i både hemmet och i samhällslivet. Genom att behålla eller 
utveckla sociala relationer menade Sloan et al. (2004, refererad i Sloan et al., 2009) att det 
kunde underlätta för individer med förvärvad hjärnskada att engagera sig i meningsfulla 
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sysselsättningar. Stödprogrammet och rehabiliteringen hade fokus på att utveckla aktiviteter 
som främjade individen att vara aktiv. 
 
Studien ämnade även utvärdera om vinsterna behålls eller ökas efter att ha deltagit i 
stödprogrammet efter ett år samt om vinsterna fortsatt att öka även efter det. 
 
Tre hypoteser ställdes: (1) längre tid i stödprogrammet reducerar den betalda vården och ökar 
därmed det naturliga stödet, (2) längre tid i stödprogrammet ökar det funktionella 
oberoendet, samhällsintegreringen och att individen blir mer aktiv, oavsett tid sedan skadan 
uppstod samt (3) att det finns ett samband mellan förändring av vård och stöd och resultatet 
när det gäller engagemang i olika livsroller, samhällsintegrering och funktionellt oberoende 
(Sloan et al., 2009). 

Metod. 

Deltagarna rekryterades från patientgrupper vid två privata kliniker i Victoria som använt 
stödprogrammet för individer med svår förvärvad hjärnskada. För att få delta i studien 
krävdes att individen var över 18 år och hade diagnosen av förvärvad hjärnskada. I 
genomsnitt var individerna inne på sitt 6,73: e år med hjärnskadan och individerna bodde vi 
olika sorters boenden. 
 
Totalt deltog 43 personer varav 25 män (58 %) och 18 kvinnor (42 %). Vid stödprogrammets 
början hade samtliga patienter behov av vårdgivare, antingen av stödjande familjemedlemmar 
eller av vårdpersonal. Minst en gång under stödprogrammets tid fick 95 % av patienterna 
någon form av terapi. Antalet stödtimmar som varje patient mottog under treårsperioden 
samlades in från klinikernas datoriserade redovisningssystem. 
 
Mer information om patienterna i studien samlades in från patientfiler och från de 
behandlande läkarnas kunskap om patienterna och deras stödprogram (med aktiviteter), samt 
från den behandlande sysselsättningsterapeuten. Information utvärderades under fyra 
tidpunkter under stödprogrammets period: i januari 2004 (vid stödprogrammets början), i 
januari 2005, i januari 2006 samt i januari 2007. Sju sysselsättningsterapeuter från två 
kliniker höll i stödprogrammet. Dessa sysselsättningsterapeuter var särskilt utbildade i 
stödprogrammets tillvägagångssätt.  
 
Stödprogrammet fokuserade på fyra huvudområden (se figur 3), (1) identifiering av intressen 
och aktiviteter, (2) val av omgivning, (3) stödstruktur och (4) utveckling av förmågor. Det 
övergripande syftet var att uppmuntra patienten till meningsfulla och värdefulla aktiviteter. 
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Figur 3. Fokusområden i The Communication Approach to Participation (baserad på Sloan et al., 2009, s. 299). 
 
Grundarna till stödprogrammet föreslog ett flexibelt och individuellt anpassat 
tillvägagångssätt när vård- och stödbehov planeras för en individ med förvärvad hjärnskada. 
Vidare att det borde vara behov och möjligheter som skulle ligga till grund för stödets 
utformning av aktiviteter och boendetyp för individen. I och med denna syn kunde 
stödbehovet variera mycket från individ till individ.  
 
Ökad kunskap om hjärnskada hos de närstående kunde räcka för att tillgodose de behov som 
individen hade. I och med det tillät tillvägagångssättet inom stödprogrammet att anpassas 
över tid.  Kompetensen ökade hos patienterna liksom deras förtroende för terapeuterna med 
tiden i stödprogrammet. Målsättningen var att betalt stöd skulle ersättas med naturligt stöd. 

Resultat. 

Resultatet visade att vård- och stödbehoven signifikant reducerades under stödprogrammets 
tre år. Både betalt stöd och naturligt stöd reducerades och patienterna blev mer självständiga. 
Dock förekom en stor variation i totala vårdtimmarna med betalt och naturligt stöd. Med 
41,86 % reducerades patienternas totala vårdtimmar och med 16,28 % ökade patienternas 
stödtimmar. Resultatet stödde dock inte hypotesen att det naturliga stödet skulle minska i 
och med att den betalda vården minskade. Trots den ökade självständigheten hos 
patienterna, visade resultaten att det naturliga stödet av familjemedlemmarna fortsatte att 
vara högt. Sloan et al. (2009) menar att detta visar på de svåra funktionsnedsättningar som 
individer med förvärvad hjärnskada kan få.  
 
Resultaten stödde hypotesen om att längre tid i stödprogrammet ökar det funktionella 
oberoendet, samhällsintegreringen och engagemanget i olika livsroller, oavsett tid sedan 
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skadan uppstod. Sloan et al. (2009) menar vidare att studiens utformning gjorde det svårt att 
pröva den tredje hypotesen, om att det finns ett samband mellan förändring i vård och stöd 
och graden av engagemang i olika livsroller, samhällsintegrering och funktionellt oberoende.  
 
Den totala vården reducerades för 18 individer. Den största reduceringen inträffade mellan 
januari 2005 och januari 2006 och reduceringen mellan januari 2006 och januari 2007 var 
större än mellan januari 2004 och januari 2005. Detta menar Sloan et al. (2009) visar på 
vikten av en genomtänkt planering av långsiktig vård. 

Slutsats. 

Slutsatsen var att flexibla stödprogram som inkluderar val av boendetyp, kan utveckla en 
ökad känsla av tillhörighet för individer med svår förvärvad hjärnskada och att dessa 
individer kan uppnå ett större engagemang i värdefulla livsroller samtidigt som en betydande 
reducering av stödtimmar kan uppnås, även flera år efter skadan. 
 

Comparison of People with ABI Living in Two Accommodation Settings: Shared 
Supported Accommodation and Residential Aged Care (Winkler, Farnworth, Sloan, 
Brown, & Callaway, 2010a) 

Bakgrund och syfte. 

Studien syftade att jämföra vårdbehov, social kontakt, samhällsintegrering och deltagande i 
fritidsaktiviteter för individer med förvärvad hjärnskada i Victoria, Australien, som bodde vid 
stödboenden mot individer med samma problematik som primärt var under 50 år, bodde vid 
äldreboenden och som tidigare beskrivits i en tidigare studie av Winkler et al. (2010). Vid 
stödboendena inkluderades några individer mellan 50-60 år, i övrigt vara åldersspannen lika 
mellan boendetyperna. 

Metod. 

En enkät om de boende besvarades av stödboendenas enhetschefer. Kriterierna för att 
stödboendets individer fick ingå i enkätstudien var att (1) de hade diagnos av förvärvad 
hjärnskada, och (2) att de bodde vid stödboendet permanent. De blev exkluderade om de 
hade ett degenerativt neurologiskt tillstånd. Totalt inkom svar från 34 enhetschefer (87 % av 
de tillfrågade 39 enhetscheferna), vilka försåg med information om 128 individer med 
förvärvad hjärnskada. 
 
Fishers test användes för att undersöka om det fanns skillnader mellan stödboendena och 
äldreboendena som kan ha påverkat bland annat individernas deltagande i samhället. Tretton 
variabler blev analyserade. 
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Resultat. 

Resultatet visade att antalet individer med förvärvad hjärnskada på ett boende varierade 
mellan två till 15 (M = 5,74 individer) och antalet stödtimmar varierade mellan åtta till 750 
timmar per vecka (M = 33,06 timmar per individ). Sovande jourtimmar förekom vid 20 
stödboenden och 52 % av individerna behövde stöd under dagtid av en närvarande vårdare. 
  
De boende utgjordes av mestadels män (70 %), med en medelålder på 39 år. I genomsnitt 
hade de bott vid stödboendet i 49 månader. En andel om 41 % kom från en akut 
rehabilitering vid sjukhuset, 30 % hade flyttat till stödboende från äldreboende, 18 % hade 
bytt till stödboendet från ett annat och 10 % bodde hemma, men med intention att flytta till 
ett av stödboendena.  
 
De hjärnskador som förekom var: traumatisk hjärnskada (88 %), cerebrovaskulär sjukdom (6 
%), och syrebristskador i hjärnan (5 %). Andra funktionsnedsättningar förekom hos 27 % av 
de boende. Dessa var paraplegia (10 %), blindhet/synskada (7 %), psykiatriskt 
funktionshinder (6 %) och intellektuell funktionsskada (4 %). Detta resulterade i att 44 % av 
individerna i studien behövde stöd och/eller hjälp dygnet runt. Vanligaste hjälpbehoven var: 
assistans med färdmedel och rörlighet (52 %), kontinenshjälp (41 %), hjälp att manövrera sitt 
aggressiva beteende (39 %), hjälp med att kommunicera grundläggande behov (34 %) och 
hjälp med att inta maten (30 %). 
 
Det framkom att flera av de boende hade dåligt socialt liv. Besök av närstående fick 41 % 
minst en gång per vecka och familjemedlemmarna var de som höll mest kontakt. Minst en 
gång per vecka fick 11 % av de boende besök av någon annan än en familjemedlem och 13 % 
fick aldrig besök av sina släktingar. Trettioåtta procent av de boende besökte själva sina 
släktingar oftare än 12 gånger per år medan 12 % besökte sina vänner mer än 12 gånger per 
år, men 43 % av de boende besöktes aldrig av sina vänner. 
 
Gällande fritidsaktiviteter gick de flesta (93 %) av de boende vid stödboende ut nästan varje 
dag eller oftare och 72 % åkte in till samhället nästan varje dag eller oftare. Shoppade oftare 
än månadsvis, gjorde 68 % av de boende och 77 % deltog oftare än månadsvis i kommunens 
fritidsaktiviteter, vilket kunde innebära att gå på bio, delta i sport eller gå på restaurang.  
 
Fishers test visade att endast stöd med matintag skiljde mellan stödboende och äldreboende. 
I övrigt gav de två boendetyperna samma stöd till individer med förvärvad hjärnskada.  
 
Frekvensen besök av vänner var låg för både de boende vid stödboende samt äldreboende. 
Vid stödboende fick 40 % besök av en vän mindre än en gång per år medan 56 % fick besök 
vid äldreboende. Vad gällde samhällsdeltagande, besökte de boende vid stödboende 
samhället oftare samt deltog oftare i fritidsaktiviteter än de boende vid äldreboende.  
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Slutsats. 

Slutsatsen var att individer med komplexa vårdbehov kan bli hjälpta att leva i samhället 
genom stödboenden. Däremot menade Winkler et al. (2010) att det var viktigt att skilja 
mellan att vistas i samhället och att interagera i samhället. De menade att social integrering 
sker när individen blir behandlad med respekt, ges möjligheter och det stöd samt hjälp de 
behöver för att kunna delta i samhällslivet. Genom att individerna med förvärvad hjärnskada 
får tillgång till sådant stöd, så kan de ges möjlighet att utveckla sin egen potential. 
 

People under 50 with acquired brain injury living in residential aged care (Winkler, Sloan, 
& Callaway, 2010b) 

Bakgrund. 

Studien motiverades med att tidigare forskning inte på ett tillfredsställande sätt har kunnat 
kartlägga de individuella behov som unga vuxna med förvärvad hjärnskada har och följderna 
av att placera dem vid äldreboenden. En orsak till varför de har placerats vid äldreboenden 
var för att det inte fanns tillräckligt med gruppbostadsalternativ som kombinerade 
boendestöd med komplex klinisk vård (Department of Human Services, 2005, refererad i 
Winkler et al., 2010).  
 
Det har antagits av vårdansvariga att yngre individer med komplexa vårdbehov får bättre 
hälsovård vid äldreboenden där de haft tillgång till sjukvård dygnet runt. Författarna menade 
att det också var vanligare att anställa en personlig vårdare framför sjuksköterskor till 
individer med förvärvad hjärnskada (Martin & King, 2008, refererad i Winkler et al., 2010).  
 
Problemen gjorde att Australiens parlament tog initiativ till att undersöka möjligheterna för 
alternativa boenden och valmöjligheter gällande stöd. Vidare har ett verktyg (The Summer 
Foundation Planning and Assessment Tool) utvecklats av Winkler et al. (2010), som tar fram 
en mer komplex bild av det medicinska och beteendemässiga vård- och stödbehov som 
individer med främst neurologiska funktionsnedsättningar har, men även för individer som 
bedöms ha en lång återhämtningstid efter skadan och behov av vård och stöd. 

Syfte. 

Syftet var att beskriva individer under 50 år med förvärvad hjärnskada och deras behov och 
inställning till hjärnskadan, samt att utvärdera följderna av utvecklingen av individernas stöd 
och service. Studien ämnade även sammanställa den information som samlats in i 
bedömnings- och planeringsprocessen för dessa individer med förvärvad hjärnskada, däremot 
uteslöts individer med progressiv art på hjärnskadan. 

Metod. 

Studien grundades på 61 individer (av totalt 211 registrerade) under 50 år med förvärvad 
hjärnskada som bodde vid äldreboenden i staten Victoria i Australien fram till och med 1 juli 
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2006. Deltagarna skulle ha bott permanent vid äldreboende och vara födda på eller efter den 
1 juli 1956. Individer uteslöts om de inte var berättigade till det funktionsnedsättningsstöd 
som finansierades av Victorias parlaments avdelning för social service samt uteslöts om de 
hade en degraderande hjärnskada. Både kvantitativ och kvalitativ data samlades in, dels via 
en internetbaserad enkät, dels via intervjuer med de boende, samt med deras anhöriga, 
personal och enhetschefer. Det skulle skapa en så bra bild som möjligt av individerna och 
deras behov och inställning, samt ge de som inte kunde förmedla sina behov själva, hjälp 
med detta genom anhöriga. 
 
The Summer Foundation Planning and Assessment Tool, användes för att mäta nio olika 
kategorier: (1) hälsan, (2) den mentala hälsan, (3) utmanande beteende, (4) hjälpbehov, (5) 
medvetandenivå (nivåer: fullt medveten, delvis medveten, minimalt medveten, oförmögen att bedöma), 
(6) boendeval, (7) engagemang i livsroller, (8) samhällsdeltagande samt (9) inställning till framtiden. 
 
Därutöver användes Community Integration Questionnaire (CIQ) (Willer, Rosenthal, 
Kreutzer, Gordon, & Rempel, 1993, refererad i Winkler et al., 2010). CIQ ger mäter 
samhällsintegration och ger poäng från noll till 29. CIQ är den mest använda och 
utvärderade metoden för mätning av samhällsintegration i rehabiliteringslitteraturen, enligt 
Winkler et al. (2010), och skapades för individer med förvärvad hjärnskada. 
 
För att utvärdera hjälpbehoven användes The Residential Classifications Scale (RCS) (Ageing 
and Aged Care Division, 2005, refererad i Winkler et al., 2010). RCS användes av Australiens 
departement för hälsa och åldrande och mäter vårdbehoven varje individ vid ett boende har 
och fördelningen av finansiering till äldreboenden. Enligt Rosewarne (2002, refererad i 
Winkler et al., 2010) är metoden valid och reliabel för svaga äldre, men fångar inte alla stöd- 
och vårdbehov som yngre individer med funktionsnedsättningar har. 
 
Victorias parlament anlitade åtta organisationer som använde The Summer Foundation 
Planning and Assessment Tool i syfte att planera och utvärdera för individer med förvärvad 
hjärnskada. De projektanställda var dels yrkesmän inom hälsa, dels personer med erfarenhet 
av att arbeta med sådana funktionsnedsättningar som är vanligt förekommande hos individer 
med förvärvad hjärnskada. De projektanställda kallades i studien för planerare. 
 
Utifrån data om individen skapades en individanpassad stödstrategi som innehöll 
dokumentation om målsättningar och hur dessa mål kunde uppnås.  

Resultat. 

Resultatet gällande demografi och hälsa visade att 53 % av deltagarna var singlar, 30 % var 
skilda, 12 % var antingen gifta eller i ett samboförhållande och att de flesta bodde i 
Melbourne eller var bosatta på landsbygden. Det framkom att de flesta hade flera sekundära 
hälsoproblem, där vanligast förekommande var kontraktorer (34 %), tryckområden (30 %), 
lunginfektioner eller lunginflammation (23 %) och urinvägsinfektioner (20 %).  
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Pågående hälsoproblem var vanliga, där 57 % hade tre eller fler, och 46 % hade besökt 
akutmottagning vid sjukhus under det senaste året. Blivit inlagd på sjukhus av egen vilja hade 
22 % blivit det senaste året, vilka berodde på PEG-relaterade problem (problem med 
matintag), lunginfektion eller lunginflammation samt kramper eller psykiatriska problem. 
 
Gällande medvetandenivån var 56 % fullt medvetna om sin omgivning och hade en god 
tidsuppfattning. Delvis medvetna uppskattades 34 % vara, då de var medvetna samt vakna, 
men hade minnessvårigheter och betedde sig förvirrat. Resterande 10 % ansågs vara minimalt 
medvetna om sin omgivning. 
 
Mentala hälsoproblem med varierande svårighetsgrad indikerades hos 71 %. Av dessa 
uppskattades 29 % ha små hälsoproblem och 38 % uppskattades ha måttliga eller svåra 
hälsoproblem. Resterande 33 % var svårbedömda gällande svårighetsgrad av hälsoproblem. 
Bland hälsoproblemen förekom främst ängslan och panikattacker (34 %), stress (12 %) och 
tvångsmässiga störningar (8 %). 
 
För nio av deltagarna krävdes boendeförutsättning som var särskild anpassad för individer 
med dubbla funktionsnedsättningar i hjärnan och psykiatrisk störning. I övrigt indikerades 
minst ett utmanande beteende i varierad svårighetsgrad hos 79 %. Vanligaste 
beteendesvårigheterna identifierades som: brist på initiativtagande (49 %), verbal aggression 
(44 %), olämpligt socialt beteende (40 %) samt perservativt (Red. anm. ihärdigt, ”[…]sjuklig 
form av upprepning.” Nationalencyklopedin, 2017) beteende (30 %).  
 
Vid tiden för studien användes olika strategier för att hantera de olika beteendena för 
deltagarna. Exempelvis timeouter för 15 % av individerna, sedation (Red. anm. behandling 
med lugnande medel, NE, 2017) för 12 % av individerna och fysiskt tvång för 3 % av 
individerna. Det förekom även ingripande av beteendespecialist för 23 % av individerna. 
 
Högt hjälpbehov visades av 79 % (RCS Level 1-4), varav 44 % behövde den högsta nivån av 
vård (RCS Level 5-7), vilket indikerade att dessa deltagare inte kunde bli lämnade ensamma 
samt att de behövde sjukvård och/eller övervakning dygnet runt. 
 
Totalt hade 42 % svårt att svälja, vilket ökade riskerna för aspiration och infektioner i 
luftvägarna. Vidare hade 48 % svårt att kommunicera sina grundläggande behov. 
 
Att få hjälp att röra på sig i sängen behövdes för 33 % och 51 % behövde också få hjälp att 
röra på sig i boendet. Vidare behövde 68 % assistans för att ta sig in och ut från boendet och 
73 % behövde hjälp med att ta sig till och från sitt lokala samhälle. Totalt 80 % behövde 
specialiserad eller individanpassad utrustning för att få hjälp med sin rörlighet, exempelvis 
med lyftanordningar och rullstolar. 
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Resultatet av Community Integration Questionnaire (CIQ) visade att individerna med 
förvärvad hjärnskada hade en låg nivå av deltagande i samhällslivet i jämförelse med andra 
grupper i tidigare studier. Medelpoängen på CIQ var 4,82, (SD = 3,04) medan CIQ för andra 
grupper varierat mellan 13,02 och 19,00. 
 
Få av deltagarna upplevde att de hade stort inflytande på sina vardagliga val; 61 % menade att 
de inte styrde över vilken tid de lade sig om kvällarna och 80 % bestämde inte vilken mat de 
skulle äta. 
 
Många hade förlorat flera av sina tidigare betydelsefulla livsroller, såsom att vara 
vårdnadshavare (61 %), att vara arbetare (93 %) eller att vara ansvarig för det gemensamma 
hemmet (87 %). Dock upprätthöll en sitt deltidsarbete, tre sitt volontärarbete och tre sin roll 
som vårdnadshavare. 
 
Vad gällde äldreboende och inställning till hjälp, var 81 % av deltagarna och deras 
hjälpnätverk intresserade av att undersöka möjligheter till alternativa boenden och andra 
stödstrategier. Av dessa intresserade sig 11 % för att bo vid ett privat- eller familjeboende, 71 
% för att bo vid ett stödboende och 17 % önskade något annat alternativ som inkluderade 
självständigt boende med individuellt stöd, eller att bo vid ett boende som hade förbindelse 
med ett sjukhus. Totalt föredrog resterande 19 % att fortsätta bo vid sitt nuvarande 
äldreboende.  
 
Sammanfattningsvis stödde denna studies resultat tidigare forskning som visat att brist på 
deltagande kunde leda till tristess och social isolering vilket i sin tur kunde skapa utmanande 
beteende. Resultaten visade också att egna val var viktigt för individens mentala hälsa och för 
möjligheterna att kommunicera.  

Slutsats. 

Slutsatsen av denna studie var att unga vuxna med förvärvad hjärnskada, inte fick sina olika 
hälso- och vårdbehov tillgodosedda genom äldreboende. Studien fann att det behövs mer 
yrkeskunskaper hos vårdpersonalen för att bättre service skulle kunna ges de boende. Studien 
lyfte att utveckling av individuella stödstrategier behövs för att individer med förvärvad 
hjärnskada ska kunna integreras i samhällslivet, förbättra sin kommunikation och sociala 
relationer samt för att kunna göra egna val.  
 
Vare sig individen med hjärnskadan bor kvar vid äldreboendet eller flyttar till något annat 
boende, menar Winkler et al. (2010) att bättre stödstrategier kan leda till färre 
sjukhusintagningar samtidigt som individernas hälsa och livslängd förbättras, detta genom 
hälsopromotion och prevention av sekundära komplikationer.  
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Moving from aged care facilities to community-based accommodation: Outcomes and 
environmental factors (Winkler, Farnworth, Sloan, & Brown, 2011a) 

Bakgrund. 

Detta är en fortsättningsstudie av Winkler et al. (2010). Frågeställningarna var: (1) Hur kan 
man veta att flytt mellan boenden varit lyckade? (2) Vilka specifika förändringar i 
individernas liv kan förväntas som resultat efter flytt till stödboende? (3) Vilka variabler bör 
bli utvärderade för att fastställa en lyckad flytt? 

Syfte. 

Studien undersökte upplevelsen hos unga vuxna med förvärvad hjärnskada som flyttat från 
äldreboende till stödboende samt perspektivet från de boendens personal. Syftet var att förstå 
följderna av flytten.  

Metod. 

Stödpersoner och anhöriga anmälde den boende med förvärvad hjärnskada till studien, 
genom mejlverktyget the BRainLink Email Network for Service Providers and Health 
Professionals. Av totalt 28 tillfrågade boende samtyckte sju till att delta i studien och av dessa 
var fyra män och tre kvinnor. Medelåldern var 38,1 år och hjärnskadan hade uppstått för ca 
8,1 år sedan. 
 
Kriterier för att delta var: (1) medicinskt diagnostiserad med förvärvad hjärnskada, (2) vara 
18-60 år samt (3) ha flyttat från äldreboende till stödboende inom de senaste tre åren. 
Boende med degenerativt neurologiskt tillstånd exkluderades. 
 
En familjemedlem och två stödpersoner per boende inbjöds delta i studien för att tillföra 
observationer om den boendens förändringar efter flytt. 
 
Tre av deltagarna bodde vid stödboende, två hemma hos sina föräldrar och två bodde med 
partner. Fyra av de närstående var mammor, en var pappa, två var makar och två var 
personal.  Stödpersonerna hade försett den boende med stöd både vid äldreboendet och vid 
stödboendet. 
 
Denna studie använde semistrukturerade djupintervjuer för att få fram de boendes perspektiv 
och reflektioner om deras upplevelser av livet vid äldreboendet och om upplevelserna av 
flytten till stödboende. Intervjuguiderna behandlade frågorna: (1) Hur var ditt liv innan du 
bodde vid äldreboende? (2) Vilka var de förväntade följderna av flytten från äldreboende till 
stödboende? (3) Vilka var nyckelföljderna av flytten? (4) Vilka var de avgörande faktorerna i 
det nuvarande stödboendets miljö som underlättade/främjade engagemang i sociala roller 
och aktiviteter i det dagliga livet? 
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Även om majoriteten av de boende hade nedsatt kognitiv förmåga samt svårt att uttrycka sig 
självständigt, ansågs intervjuer vara den bästa metoden för att behålla individperspektivet. 
Samtliga intervjuer skedde öga mot öga, varvid en boende skrev ned sina svar via en 
Ligthwriter, ett kommunikationshjälpmedel som förvandlar text till tal.  
 
Intervjuerna transkriberades ordagrant och färdigställdes genom användande av Nvivo 7 
(QSR International Pty Ltd., 2002, refererad i Winkler et al., 2011a). De boende fick 
analysen och resultatet i ett sammanställt dokument. Om de boende hade frågor eller 
kommentarer på resultaten kunde de fylla i en bifogad svarsblankett. 
 

Resultat. 

Resultaten belystes genom citat av de boende och deras närstående samt stödpersoner.  
Winkler et al. (2011a) fann att vården var bättre vid stödboende än vid äldreboende. De 
boende upplevde sina behov dåligt tillfredsställda inom äldreboende. 
 
Winkler et al. (2011a) fann att det största problemet med den fysiska miljön vid äldreboende 
var brist på resurser att tillgodose bra stöd för de boende. Samtliga boende upplevde bättre 
stöd vid stödboendet, där de i större grad kunde delta i vardagliga aktiviteter i och med ökat 
stöd. 
 
Stödboende försåg de boende med bättre konsekvent vård. Äldreboende uppvisade tidsbrist 
vid längre fysisk och kognitiv träning med de boende, exempelvis brist på att förbättra de 
boendes självständighet vid toalettbesök samt vid matintag. Vid stödboende fanns ofta en 
enhetschef som koordinerade stödbehovet. 
 
Det framkom en tendens att personal vid äldreboende antog att de boende var inkontinenta 
och därmed inte försåg den boende med det stöd som behövdes för att bli kontinent. 
Samtliga boende hade erfarenheter av inkontinens medan de bodde vid äldreboende och 
flera blev mer kontinent sedan de flyttat till stödboende. 
 
Sju av fyra boende fick ökad rörlighet och fem av sju fick bättre tal efter flytt till stödboende, 
vilket de anhöriga menade berodde på bättre och konsekvent vård. 
 
Brist på konsekvent vård visade sig påverka de boendes chanser till bättre självförtroende i 
vardagliga aktiviteter negativt. Individuellt anpassat stöd visade sig påverka de boendes 
funktionella livsförmågor positivt och därmed även livskvalitén. 
 
Både de boende och deras närstående berättade att de boende ofta blev bemötta med 
bristande respekt och värdighet vid äldreboendet. Exempelvis klev ofta personalen in i den 
boendes hem/rum utan att knacka på först och sällan fick den boende en förklaring till 
vilken aktivitet som skulle utföras, exempelvis duschning. Studien fann att detta påverkade de 
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boendes välmående negativt, till skillnad från stödboendena, vid vilka både de boende och 
deras närstående rapporterade att personalens attityd bidrog till bättre välmående för de 
boende. 
 
Välbefinnandet ökade för samtliga boende efter flytt till stödboende. Utmanande beteende, 
som tydligt framkom för två av de boende, reducerades efter flytten. 
 
Samtliga sju boende hade begränsade möjligheter att engagera sig i åldersanpassade och 
meningsfulla aktiviteter vid äldreboendena, medan stödboendena hade individuella 
veckoprogram med både kommun- och hembaserade aktiviteter. Dessa utfördes med hjälp av 
både närstående och stödpersonal och en del av de boende hade också stöd av professionella 
stödgivare för att maximera förmågor och engagemang. Resultatet visar att det ökade stödet 
ledde till större aktivitet. Däremot varierade samhällsintegreringen mellan de boende 
beroende på tillgång till transport och stödnätverk. För de två boende som hade mest 
omfattande kognitiva och fysiska nedsättningar kvarstod begränsad samhällsintegrering också 
efter flytt till stödboende. 
 
Studien fann att de boende hade problem med social integrering samt att återuppta 
kontakten med gamla vänner och bekanta, både vid äldreboende och stödboende. Det 
framkom att många av de boendes vänner och andra närstående upplevde det som svårt att 
besöka äldreboendet på grund av dess miljö. Vännerna upplevde det också som svårt att veta 
hur de skulle tackla sin vän efter att den förvärvat sin hjärnskada.  
 
Trots kvarstående problem med social integrering, uppvisade samtliga sex familjer, som 
representerades i denna studie, ökat familjeliv efter att de boende flyttat till stödboende. Det 
framkom att familjemedlemmarna tyckte det var trevligare att spendera tid med sin anhörig 
med förvärvad hjärnskada i en mer hemmaliknande miljö. Fler familjemedlemmar 
återupptog kontakten med den boende efter flytt till stödboende, särskilt kontakten med 
syskon och barn ökade. 

Slutsats. 

Slutsatserna var att individer med svår förvärvad hjärnskada har potential att öka sin nivå av 
självständighet vid stödboende, något som inte alltid gällde vid äldreboende. Det framkom 
att det fanns fyra kritiska omgivningsfaktorer vid äldreboende som försämrade de boendes 
förutsättningar att få ökad självständighet, bättre välbefinnande, samt social integrering. 
Dessa var: låg personalbemanning, brist på konsekvent stöd samt bristande värdighet och 
respekt. 
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Clients' perspectives of rehabilitation in one acquired brain injury residential 
rehabilitation unit: A thematic analysis (Gill, Wall & Simpson, 2012) 

Bakgrund och syfte. 

Gill, Wall och Simpson (2012) undersökte hur individer med förvärvad hjärnskada upplever 
kommunala rehabiliteringsboenden. De boende bodde i Storbritannien och studien 
undersökte: uppbyggnad av självförtroende, uppfattning om personlighet, acceptans av 
förändring samt egen roll i relation till andra.  

Metod. 

Semistrukturerad intervjustudie med sju individer mellan 24 och 50 år (M= 37,71 år). 
Majoriteten var män (n= 6). Fyra bodde vid rehabiliteringsboendet vid tiden för studien och 
tre bodde numer i ett eget hem.  
 
Rehabiliteringsboendet bestod av sex individuella lägenheter, där samtliga hade sovrum, 
vardagsrum, kök och badrum. Det fanns gemensamma utrymmen både inomhus och 
utomhus.  
 
Samtliga boende hade pågående rehabiliteringsprogram som utvecklats tillsammans med 
boende och personal. Rehabiliteringsprogrammen följdes upp varannan månad.  
 
Boendet var bemannat med rehabiliteringsassistenter och erbjöd individanpassat vårdstöd 
som innebar neurofysiologisk terapi, rehabiliteringsmedicinering, generell vård, 
specialistvård, distriktsvård samt stöd av dietister. De boende erbjuds även transportstöd för 
att ta sig in till samhället samt stöttning vid flytt till eget boende. 
 
Intervjuerna genomfördes vid de boendes hem och de tog mellan 40-90 minuter att 
genomföra. Intervjufrågorna togs fram i syfte att framkalla de boendes personliga 
erfarenheter av att bo vid rehabiliteringsboendet. I efterhand transkriberades och 
analyserades intervjuerna tematiskt för att sedan kodas systematiskt. Slutligen utvärderades 
temana mot insamlad och kodad data för att kunna dra några generella slutsatser. Resultatet 
presenterades genom citat från de boende. 

Resultat. 

Analysen resulterade i fyra teman: uppbyggnad av självförtroende, uppfattning om 
personlighet, acceptans av förändring samt sin egen roll i relation till andra.  
 
Uppbyggnad av självförtroende. Samtliga boende upplevde ökad självständighet samt ökat 
självförtroende av att bo vid rehabiliteringsboendet. Resultatet visade att personalens attityd 
påverkade de boendes upplevelse av självförtroende samt att personalen stöttade de boende 
med att utveckla strategier för att klara av svårigheter som kan följa förvärvad hjärnskada. För 
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de boende som fått minnessvårigheter som följd av hjärnskadan, hade vid 
rehabiliteringsboendet utvecklat strategier för att komma ihåg saker. 
 
De boende visade på medvetenhet om sina begränsningar och de kände till vilket stöd de 
behövde för att kunna bli mer självständiga.  
 
En av de boende uttryckte att när personalen ändrade fokus från rollen ”vårdare” och 
”klient” till ett mer neutralt förhållningssätt, så ökade den boendens självförtroende och 
förmåga att agera självständigt. Den boende upplevde att det ökade känslan av att kunna leva 
ett normalt liv, hjärnskadan till trots. 
 
Uppfattning om personlighet. De boende var reflekterande över både sina positiva och negativa 
personlighetsdrag och jämförde dessa med hur de var både innan och efter hjärnskadan. 
Genom vistelsen vid rehabiliteringsboendet upplevde de boende att de också fått återuppleva 
tidigare personlighetsdrag. Exempelvis berättade en av de boende att gemenskapen vid 
rehabiliteringsboendet påminde om tiden innan hjärnskadan, när individen befann sig i sitt 
arbetsliv.  
 
Genom att vara samboende med andra som förvärvat en hjärnskada, gavs möjligheten för 
individerna att kunna observera varandra och se hur hjärnskadan påverkat alla olika. För en 
del upplevdes att individernas personlighet bestod, förändrades och även ledde till nya 
personlighetsdrag. 
 
Det framkom att de boendes känsla av självet stärktes genom att personalen inte lade sig i vad 
de boende gör med sin egen tid. Däremot ansåg en av de boende att personalen inte var 
intresserade av att lära känna de boende bättre och vad de är intresserade av. Författarna 
resonerade att individens perspektiv kan bero på en annan kulturell och lingvistisk bakgrund 
än de övriga vid boendet, vilket skulle kunna vara en anledning till att individen hade svårt 
att identifiera sig med den befintliga kulturen vid rehabiliteringsboendet. 
 
Acceptans av förändring. De boende upplevde vistelsen vid rehabiliteringsboendet som jobbig 
till en början. Exempelvis för att de upplevde att personalen ofta sade att ”det kan du inte 
göra, du har en hjärnskada”. Det framkom däremot att i takt med att individerna började 
acceptera de förändringar som följt hjärnskadan, började individerna att anpassa sig efter 
detta och kunna se utvecklingspotential framåt. Exempelvis om möjligheterna att flytta från 
rehabiliteringsboende till eget boende, vilket en av de boende beskrev som den bästa känslan.    
 
Det framkom även att de boende med tiden började känna motivation inför förändringar. En 
av männen beskrev ökad motivation om att vara medveten om sitt beteende genom att ha en 
kvinnlig medboende vid rehabiliteringsboendet. En annan boende beskrev sin ökade 
motivation till förändring genom önskan att avlasta sin familj oroskänsla. Den boende 
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upplevde sig ha orsakat sin familj oro genom sin förvärvade hjärnskada och ville inte att 
familjen skulle behöva oroa sig mer. 
 
Egen roll i relation till andra. De boende upplevde fördelar med de gemensamma ytorna vid 
rehabiliteringsboendet, som tillät både de boende, personal, familj och vänner att umgås med 
varandra. De gemensamma ytorna ledde till att de boende bland annat kände sig mer som 
hemma och kunde interagera med varandra vid tristess. Att kunna interagera med andra med 
förvärvad hjärnskada ledde till att de boende såg att de var fler som befann sig i samma 
situation. En av de boende uttryckte det som att det påminner om att ha en egen familj. 
 
De boende upplevde sin relation med personalen som pålitlig och värdefull. En av de boende 
beskrev det som en underbar känsla att veta att det finns personal att kunna ta stöd från om 
problem skulle uppstå. 
 
Ingen utom en av de boende upplevde hierarki inom boendet med personalen. Den 
individen upplevde personalen som auktoritär och att förhållandet mellan boende och 
personal var institutionellt. Författarna beskrev att detta ledde till att individen blev socialt 
isolerad och spenderade sin mesta tid i sitt eget hem vid rehabiliteringsboendet och mycket 
litet tid vid de gemensamma ytorna och saknade därmed relationer med sina övriga 
medboenden. 
 
Rehabiliteringsboendet påverkade även individernas relationer till sina familjer. Det framkom 
att de boende upplevde att rehabiliteringsboendet gav de boendes familjer en känsla av 
trygghet. En av de boende beskrev det som att familjen kunde känna att ”pappa är på ett 
tryggt ställe där han har personal och medboenden att prata med och falla tillbaka på om 
behov uppstår”.  
  
Vidare framkom att de boende upplevde vistelsen vid rehabiliteringsboendet som en 
mestadels trevlig tid och även underhållande. De boende upplevde däremot viss oro inför när 
det var dags att flytta från rehabiliteringsboendet till eget boende. En av de boende var rädd 
att det skulle leda till känsla av ensamhet och öka risken att återfalla i alkoholism.  
 
Personalen fortsatte hålla kontakten med de boende efter att de flyttat ut från 
rehabiliteringsboendet. Till en början fick de utflyttade dagliga besök av personalen som 
sedan trappades ned med tiden. Personalen stöttade individerna med att installera sig i sina 
nya hem, exempelvis med att hjälpa till med inredningen. Besökskontakten övergick till 
telefonkontakt och det allt mer sällan, till dess att individerna inte längre behövde mer 
stöttning. Samtliga tre individer som flyttat från rehabiliteringsboendet upplevde den 
successiva reduceringen av stödet som en hjälp vid sin integrering i sitt nya, egna boende. 
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Slutsats. 

Inga generella slutsatser kunde dras. Författarna menar att det behövs mer forskning för det 
ändamålet. Författarna menar ändå att denna studie stödjer tidigare forskning gällande att: 

- rehabiliteringsboenden bör vara individanpassade, 
- individers identitet och personlighetsdrag påverkas ofta efter en förvärvad 

hjärnskada, 
- rehabiliteringsboende kan stötta individer att utveckla strategier för att kunna leva ett 

så normalt liv som möjligt, förvärvad hjärnskada till trots, 
- individens acceptans av förvärvad hjärnskada och livsförändring är relaterade till 

varandra, 
- andra människor kan ibland motivera individen till fortsatt livsförändring, 
- en atmosfär inom rehabiliteringsboenden som får individen att känna sig bekväm och 

jämställd är fördelaktig för individer med förvärvad hjärnskada, 
- individer med annan kulturell bakgrund kan bli socialt isolerade inom rehabilitering, 

samt att 
- denna typ av rehabiliteringsboende är framgångsrik i fråga om att skapa en känsla av 

gemenskap. 
 

Accommodation outcomes and transitions following community-based intervention for 
individuals with acquired brain injury (Sloan, Callaway, Winkler, McKinley, & Ziino, 
2012) 

Bakgrund och syfte. 

Syftet var att undersöka boendesituation, stödnivå och aktivitetsnivå för individer med 
svår förvärvad hjärnskada, som antingen bodde vid hemmaliknande eller 
nedsättningsspecifikt gruppboende. Studien är en uppföljning av Changes in Care and 
Support Needs Following Community-Based Intervention for Individuals With Acquired 
Brain Injury (Sloan et al., 2009). 

Metod. 

Nedsättningsspecifika boendeförutsättningar definierades som olika sorters gruppboenden: 
stödboenden, äldreboenden samt slutet neuropsykiatriskt boende. Samtliga gruppboenden 
hade en stödmodell vilken innebar att de boende hade 24 timmars stöttning, dock sällan 
individspecifikt, utan personal fanns på plats för alla på gruppboendena. De boende kunde 
betala extra för att få individanpassat stöd också, exempelvis transportstöd för att ta sig in till 
samhället. 
 
Hemmaliknande boendeförutsättningar definierades som hyresbostäder, bostadsrätter och 
andra boendealternativ som kan nås via den privata eller offentliga bostadsmarknaden. 
Gemensamt för alla hemmaliknanden boendeförutsättningar var att de boende antingen 
bodde hemma ensamma, med vänner, med partner och/eller anhöriga, med familj eller med 
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andra, men i en separat del (rum/lägenhet) i ett gemensamt hus. Inom dessa 
boendeförutsättningar var alltså inte vårdstödet kopplat till någon form av gruppboende, 
utan samordnades på annat sätt (exempelvis genom personlig assistans och liknande tjänster). 
 
Deltagarna i studien var desamma som vid Sloan et al. (2009) studie, det vill säga 43 individer 
med svår förvärvad hjärnskada vilka var inne på sitt 6,73e år med hjärnskadan. Deltagarna 
deltog i det treåriga stödprogrammet: Community Approach to Participation (CAP). Tio av 
deltagarna flyttade en eller flera gånger under studiens treårsperiod, medan resterande 33 
deltagare bodde kvar vid ett och samma boende under hela studien. 
 
Care and Needs Scale (CANS) utvecklades för att kartlägga den typ av stöd som individer 
med förvärvad hjärnskada behöver samt hur länge en individ kan bli lämnad ensam (Tate, 
2004, refererad i Sloan et. al, 2012).  
 
Information om boendesituation, stödmodell, aktivitetsnivåer och konsekvenser av flytt 
mellan boenden insamlades vid fyra tillfällen under treårsperioden: vid studiens start (januari 
2004) samt vid de tre uppföljningstillfällena: januari 2005 (T1), januari 2006 (T2) samt i 
januari 2007 (T3). Boendesituationerna kategoriserades vid varje uppföljningstillfälle som att 
antingen ha mer nedsättningsspecifika förutsättningar eller mer hemmaliknande 
förutsättningar, se figur 4. 
 

BOENDESITUATION: 
FÖRE 

SKADAN 

VID 
STUDIENS 

START 

UPPFÖLJNING 1 
(T1) 

UPPFÖLJNING 2 
(T2) 

UPPFÖLJNING 3 
(T3) 

HEMMALIKNANDE  
FÖRUTSÄTTNINGAR: 

     

Ensam hemma – inget stöd 6 (14 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 
Ensam hemma – med stöd 1 (2,3 %) 3 (7 %) 5 (11,6 %) 5 (11,6 %) 7 (16,3 %) 
Hemma med vänner 2 (4,7 %) 1 (2,3 %) 1 (2,3 %) 1 (2,3 %) 1 (2,3 %) 

Hemma med partner och/ eller 
anhöriga 

9 (20,9 %) 8 (18,6 %) 8 (18,6 %) 9 (20,9 %) 9 (20,9 %) 

Hemma med familj 23(53,5 %) 15 (34,9 %) 15 (34,9 %) 14 (32,6 %) 14 (32,6 %) 
Boende med andra i separat 
lägenhet/ rum 

0 (0 %) 1 (2,3 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 

Australien Defence force 2 (4,7 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 
 
NEDSÄTTNINGSSPECIFIKA 
FÖRUTSÄTTNINGAR: 

     

Gruppboende 0 (0 %) 0 (0 %) 1 (2,3 %) 1 (2,3 %) 1 (2,3 %) 

Stödboende 0 (0 %) 8 (18,7 %) 9 (21 %) 9 (21 %) 7 (16,3 %) 
Äldreboende 0 (0 %) 4 (9,3 %) 2 (4,7 %) 2 (4,7 %) 3 (7 %) 
Stängt neuropsykiatriskt 
gruppboende 

0 (0 %) 3 (7 %) 2 (4,7 %) 2 (4,7 %) 1 (2,3 %) 

 
Figur 4. Boendesituation före skadan, vid studiens start samt vid de tre uppföljningstillfällena, T1-T3 (baserad på 
tabell 1, s. 28, Sloan et al., 2012). 
 
Stödnivåerna mättes i antal timmar per vecka och de innefattade både betald och inte betald 
stödtid. Utifrån de boendes schemalagda stödtid och ersättningsintyg för stödtid beräknades 
de boendes totala stödtid. Stödtid som inte var betald, definierades som det stöd de boende 
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fick av sina familjemedlemmar, vänner och andra i sin närhet, som ingen ersättning gavs för. 
Den stödtiden beräknades genom intervjuer och klinisk kännedom om individerna, 
exempelvis genom terapinoteringar. 
 
FIMTM, Community Integration Questionnaire samt Part One of the Role Checklist användes 
för att mäta funktionell självständighet samt samhällsdeltagande. Som analysverktyg användes 
Kolmogorov-Smirnovs test, Mann-Whitneys U-test samt Friedmans ANOVA. 

Resultat. 

Samtliga deltagare bodde vid hemmaliknande boendeförutsättningar innan hjärnskadan. Vid 
studiens start bodde ungefär en tredjedel vid boende med nedsättningsspecifika 
förutsättningar. Ingen av deltagarna bodde ensam utan stöd, varken vid studiens start eller 
vid något av uppföljningstillfällena. 
 
Vid studiens start bodde 77 % (n = 28) vid boende med hemmaliknande förutsättningar och 
30 % (n = 12) bodde vid boenden med nedsättningsspecifika förutsättningar. Det motsvarar 
ett bortfall av tre deltagare, som exkluderades ur studien på grund av att de bytte från boende 
med hemmaliknande till nedsättningsspecifika förutsättningar. 
 
Mann-Whitneys U-test visade att individerna vid nedsättningsspecifika boendeförutsättningar 
behövde högre stödnivå utifrån CANS, än individerna boende vid hemmaliknande 
förutsättningar. Testet visade att individerna vid nedsättningsspecifika boenden behövde fler 
vårdtimmar vid hemmaliknande boendeförutsättningar vid studiens start. Vidare visade testet 
att vid nedsättningsspecifika boendeförutsättningar mottog individerna fler betalda 
stödtimmar än vid hemmaliknade boendeförutsättningar. Till skillnad från det gavs fler 
obetalda stödtimmar till individerna vid hemmaliknande boendeförutsättningarna, i 
jämförelse med individerna vid nedsättningsspecifika boendena. 
 
Mann-Whitneys test visade statistisk signifikant skillnad för FIMTM-poäng vid studiens start 
mellan individerna vid nedsättningsspecifika och hemmaliknande boendeförutsättningar. 
Testet visade att individerna vid nedsättningsspecifika boendeförutsättningar upplevde lägre 
nivå av självständighet mätt utifrån FIMTM. Mann-Whitneys test visade även att individerna 
vid nedsättningsspecifika boendeförutsättningar upplevde lägre nivå av samhällsintegrering 
än individer vid hemmaliknanden boendeförutsättningar. Testet visade dock ingen 
signifikant skillnad mellan individernas olika livsroller, oavsett tid under stödperioden. 
 
Friedmans ANOVA visade inte på någon förändring av CANS-nivån under stödprogrammets 
tid för individerna som bodde vid nedsättningsspecifika förutsättningar. Däremot visades en 
förändring, under perioden, av CANS-nivån för individerna som bodde vid hemmaliknande 
förutsättningar. Friedmans ANOVA visade på en reducering av poäng över tid, som innebar 
att individerna vid hemmaliknande boendeförutsättningar kunde lämnas allt mer ensamma.  
Testet visade inte någon skillnad mellan antal betalda eller obetalda stödtimmar under 
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stödprogrammets tid för individerna vid nedsättningsspecifika boendeförutsättningar. 
Däremot framkom signifikant reducering av totalt antal stödtimmar för individerna vid 
hemmaliknande boendeförutsättningar under stödprogrammets tid. Testet visade på en 
genomsnittlig reducering med 20,49 stödtimmar per vecka, där reduceringen bestod av 12,53 
obetalda stödtimmar och 7,96 betalda stödtimmar. Friedmans ANOVA visade på signifikant 
reducering av antal obetalda stödtimmar, men inte någon reducering av antal betalda 
stödtimmar. 
 
Friedmans ANOVA visade signifikant ökning av totalpoäng på Community Integration och 
för antal livsroller på Role Checklist. Individerna vid nedsättningsspecifika 
boendeförutsättningar engagerade sig i fler livsroller under stödprogrammets tid och i 
genomsnitt ökade individerna sitt engagemang med 1,75 livsroller tills stödprogrammets slut. 
Även individerna vid hemmaliknande boendeförutsättningar engagerade sig i fler livsroller 
och de ökade i genomsnitt med 1,5 livsroller under stödprogrammets tid. 
 
Överflyttningar. Deltagarnas byten mellan boendeförutsättningar kan ses i figur 4 och de 
beskrivs utförligare i Sloans et al. (2012) än som sammanfattas i denna text.  Kort beskrivet: 
mellan studiens start och första uppföljningen i januari 2005, bytte fem individer 
boendeförutsättningar. Mellan första och andra uppföljningen i januari 2006, bytte fyra 
individer boendeförutsättningar. Mellan andra och tredje uppföljningen i januari 2007 bytte 
tre individer boendeförutsättningar.  
 
Mann-Whitneys test visade inte på någon skillnad i totalt antal timmar med CAP-
occupational therapy mellan individerna som flyttade under stödprogrammets tid och 
individerna som inte flyttade under stödprogrammets tid. 
  
Utifrån Transition Factor Checklist framkom att individernas aktivitetsnivåer gällande 
vardagliga livsförmågor och kognitiva beteendefunktioner var följder som påverkade och var 
avgörande för att 92 % av individerna flyttade mellan olika boendeförutsättningar. 

Slutsats. 

Författarna menar att studien stödjer hypotesen att boendeförutsättningar korrelerar med 
omfattning av det stöd som individer ges och där stödnivån är signifikant högre vid boenden 
som har nedsättningsspecifika förutsättningar. Vidare menar författarna att detta visar på den 
begränsning som gruppboenden med nedsättningsspecifika förutsättningar har, gällande att 
vara flexibla i sina stödmodeller och förmåga att kunna anpassa stödet utifrån varje enskild 
individs förutsättningar. Författarna finner att individens självständighet, samhällsintegrering 
och engagemang i olika livsroller kan öka, även flera år efter den förvärvade hjärnskadan 
uppstått. Vidare att detta kan underlättas för individer som bor vid hemmaliknande 
boendeförutsättningar, som oftare kan anpassa stödnivån löpande för individen utifrån sina 
förutsättningar och utveckling.  
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Everyday choice making: Outcomes of young people with acquired brain injury after 
moving from residential aged care to community-based supported accommodation 
(Winkler, Callaway, Sloan, & Holgate, 2015) 

Bakgrund och syfte. 

Med bakgrund av att författarna anser att det finns få publicerade studier som utvärderar 
vardagliga val hos individer med förvärvad hjärnskada som behöver bo vid stödboende, så vill 
Winkler et al. (2015) med denna studie undersöka skillnaden mellan två grupper om 
möjligheterna att göra vardagliga val. Författarna utvärderar den kvalitativa upplevelsen hos 
20 individer som flyttat från äldreboende till ett anpassat stödboende. 
 
Författarna beskrev The National Disability Insurance Scheme (NDIS), som lanserades i olika 
områden i Australien under 2013, med mål att implementeras nationellt i hela Australien 
under 2018 - 2019 (Commonwealth of Australia, 2013, refererad i Winkler et al., 2015).  
NDIS har utformats för att göra det möjligt för individer med nedsättning att göra egna val 
utifrån sina mål och ambitioner. 
 
Winkler et al. (2015) beskriver införandet av The United Nations Convention on the Rights 
of Persons with a Disability (UNCRD), (som fastställts av den Australienska regeringen i juli 
2008) och att den specificerar en rad olika grundläggande mänskliga rättigheter. UNCRD har 
fastställt att individer med nedsättning bör ha möjlighet att välja sitt boende samt var och 
med vilka de bor tillsammans med, på lika villkor, och inte vara tvungna att bo vid ett särskilt 
boendealternativ (United Nations, 2007, refererad i Winkler et al., 2015). 

Metod. 

Deltagarna uppfyllde kriterierna att de (1) mottar stöd som finansieras genom the Victorian 
YPIRAC-projektet, (2) flyttar från äldreboende till ett anpassat stödboende finansierat av 
Victorian Department of Human Service och (3) har förvärvad hjärnskada. Av 20 deltagare 
var 14 män och sex kvinnor. Medelåldern var 40 år (SD = 9,8 år). De var i genomsnitt inne på 
sitt åttonde år efter hjärnskadan förvärvats och hade i medelsnitt bott 6,5 år (SD = 6,2 år) vid 
äldreboende innan de flyttat till stödboende. I genomsnitt hade deltagarna bott i 12 månader 
vid det anpassade stödboendet (SD = 16,7 månader) och de bodde tillsammans med två till 
nio andra medboenden. 
 
Sjutton procent av deltagarna hade ringa kommunikationssvårigheter verbalt medan 25 % av 
deltagarna endast hade viss kommunikationsförmåga och 1 % av deltagarna behövde stöd av 
kommunikationshjälpmedel för att kunna göra enstaka yttranden.  
 
Jämförelsedata användes från en tidigare studie av författarna Winkler, Sloan och Callaway 
(2007) med en grupp på 45 individer med förvärvad hjärnskada, boende vid äldreboende. Av 
dessa var 28 män och 17 kvinnor. Medelålder var 42 år (Range = 20 – 50 år, SD = 7,2 år). 
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Som mätinstrument användes semistrukturerade intervjuer samt CANS och RCS, ett eget 
verktyg för att mäta medvetandenivå. CANS mäter typen av stöd och stödnivå som 
individerna behöver i sitt vardagliga liv. Data från CANS jämfördes med data från 
jämförelsestudien (Winkler et al., 2007). 
 
Genom RCS utvärderades olika miljöfaktorer som främjar individens egna val, utifrån 
individernas boendeförutsättningar. Av RCS:s 26 möjliga miljöfaktorer, berördes 11 faktorer. 
Dessa mättes på en fyrgradig skala där 1 motsvarade ”har ingen möjlighet till självständiga 
val”, där 2 motsvarade ”inte troligt att individen kan göra självständiga val”, där 3 motsvarade 
att individen ”kan uttrycka önskemål, men är inte den som styr över utfallet” och där 4 
motsvarar att individen ”både kan uttrycka egna önskemål samt påverkar utfallet” (såvida inte 
utfallet bedömdes vara olämpligt eller farligt, då fråntogs individen möjligheten till egna val). 
 
Genom RCS utvärderades individernas medvetandenivå. Verktyget utgick från observation 
och var inte standardiserat och psykometriska data var inte möjliga. Genom verktyget 
tilldelade författarna individerna en beskrivande kategori, som antingen fullt medveten, 
delvis medveten eller minimalt medveten. Med fullt medveten menades när individen var 
vaken och alert och hela tiden kunde visa på medvetenhet om sig själv och sin omgivning 
samt vara orienterad i tid, plats och person. Med delvis medveten menades när individen var 
medveten och vaken, men kunde uppvisa glömska, desorientering av tid och plats och 
uppträda förvirrat. Med minimalt medveten menades att individens medvetna tillstånd var 
mycket reducerad. Hit inkluderades individer som beskrevs som i ett minimalt 
medvetandetillstånd, vegetativt tillstånd samt okontaktbart tillstånd, exempelvis efter koma. 
 
Semistrukturerade intervjuer genomfördes med de som kunde kommunicera kognitivt och i 
vissa fall kompletterades intervjuerna av familjemedlemmar som informanter. 
Intervjufrågorna utformades för att framkalla de boendes upplevda erfarenheter av flytt från 
äldreboende till anpassat stödboende. Också för att fånga in observationer om förändringar 
gällande individernas möjlighet till egna val efter ha flyttat till anpassat stödboende. 
 
Intervjuerna transkriberades och individerna fick pseudonymer. En induktiv tematisk analys 
av intervjuerna genomfördes där mönster och teman togs fram utifrån författarnas kunskaper 
inom ämnet. Reflekterande anteckningar fördes under intervjuerna, bestående av både 
subjektiva tankar och observationer. Data från intervjuerna analyserades utifrån Braun and 
Clarks tematiska analys med sex faser. De kvalitativa data utmynnade i fem teman: (1) regler 
och rutiner, (2) kommunikation, (3) saker att göra, (4) mat och (5) hemmaliknande 
förutsättningar.  

Resultat. 

Ingen skillnad mellan grupperna visade sig genom Mann-Whitneys U-test gällande 
deltagarnas ålder, kön, medvetandenivå eller tid vid äldreboende. Båda gruppernas 
stödbehov, som mättes med CANS, var hög, där 100 % av det anpassade stödboendets 
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individer och 94 % av äldreboendets individer behövde dagligt stöd som minst. De 
resterande 16 % av individerna vid äldreboendet kunde bli lämnade ensamma allt från några 
dagar upp till en vecka. Enligt Mann-Whitneys U-test fanns ingen signifikant skillnad mellan 
grupperna i tid som individerna blev lämnade ensamma. 
 
Studien visade att en del av de individer som flyttat från äldreboende till stödboende fortsatte 
ha begränsade möjligheter till vardagliga val. Resident Choice Scale (RCS) visade på 
begränsad till ingen möjlighet till självständiga val. Boende vid anpassat stödboende hade 
störst möjlighet att uttrycka sina egna val gällande möblering av eget sovrum, tillgång till 
privata utrymmen, egna klädval och val av inomhusaktiviteter. Samma grupp av boende hade 
minst möjlighet att göra egna val gällande tid och innehåll gällande kvällsmål och 
engagemang med en intim partner, vilket författarna beskrev inte var relevant för 13 av de 20 
boende. 
 
Resultaten visade att för de som flyttat från äldreboende till anpassat stödboende hade fler 
valmöjligheter än de som bodde vid äldreboende innan YPIRAC-projektet. Den enda 
valmöjligheten som inte skiljde signifikant var engagemang med en intim partner. 
 
Regler och rutiner. Det framkom att flera av de boende och deras familjer upplevde att 
äldreboendet hade fasta rutiner som mer handlade om personalens behov än om de boendes. 
Vidare att de boende hade svårare att uttrycka egna val och känna frihet i sitt vardagliga liv 
vid äldreboende än vid anpassat stödboende. Äldreboendena visade sig begränsa de boende 
genom säkerhetskoder, låsta dörrar, besökstider och fasta rutiner för bad, måltider och 
sängliggning.  
 
Flera av individerna i studien samt deras anhöriga upplevde att det anpassade stödboendet 
kunde bistå med mer personal och mer hemmaliknande förutsättningar än äldreboende. 
Med dessa förutsättningar upplevdes större möjligheter gällande flexibilitet och val av rutiner 
samt färre rutiner. 
 
Kommunikation. Familjemedlemmar upplevde att personal vid anpassat stödboende hade mer 
tid till uppmuntrande interaktion med de boende och färdigheter att underlätta både verbal 
och icke verbal kommunikation med de boende, än vad personal vid äldreboende hade. De 
boende vid anpassat stödboende upplevde att personalen hade mer tid för umgänge med de 
boende än vid äldreboende. Vidare att personalen vid anpassat stödboende lade mer tid på 
att lära känna individerna, än vid äldreboende. De boende upplevde att personalen tog sig 
tid att både ställa en fråga samt vänta på svar, i större omfattning än vid äldreboende. 
 
Saker att göra. Studien fann att de boende upplevde att servicen vid stödboendet var en viktig 
anledning till valet att flytta från äldreboende till anpassat stödboende. De boende upplevde 
att de fick större valmöjligheter gällande vardagliga val och aktiviteter, både inom 
stödboendet samt i samhället.  
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Mat. Det framkom att de boende samt deras anhöriga fann att de boende fick större 
inflytande gällande måltider vid anpassat stödboende i jämförelse med äldreboende. De 
boende upplevde stor glädje i att kunna välja sin egen måltid och för en del av individerna 
var denna möjlighet det som avgjorde en flytt från äldreboende till anpassat stödboende. 
 
Hemmaliknande förutsättningar. Både de boende och deras anhöriga upplevde bättre 
kvalitetstid med familjer och vänner vid anpassat stödboende i jämförelse vid äldreboende. 
Orsaken till detta var att stödboendet hade större möjlighet än äldreboendet att erbjuda 
separata utrymmen att umgås i. 
 
Vidare framkom att boendets storlek och utformning påverkade de boendes möjligheter till 
att kunna göra egna val. Ju mindre stödboendet var, ju större möjlighet hade de boende att 
delta i vardagliga aktiviteter. De boende fick även större möjligheter att kunna ta beslut som 
hade med stödboendets rutiner att göra. Ju större boende, desto sämre blev dessa möjligheter, 
som vid större, institutionella äldreboenden. Vid stödboendet uppmuntrades de boende att 
välja inredning och vitvaror till sina privata rum. Detta visade sig öka individernas känsla av 
tillhörighet i och ägarskap av sina hem.  
 
Ökad tillgång till gemensamma ytor, både inomhus och utomhus, ökade individernas känsla 
av frihet och självständighet. Att kunna gå ut och in ur sitt hem, gjorde stor skillnad för 
individerna gällande känsla av kontroll och deltagande i samhällsliv. I motsats till detta, 
visade sig upplevelsen för de boende vid äldreboende, med säkerhetssystem vid dörrar och 
utgångar, ge begränsad frihetskänsla.  

Slutsats. 

Resultatet visar att boendets utformning och personalens attityd har stor påverkan på de 
boendes möjligheter till att ta självständiga beslut för vardagliga val. Författarna menar att 
individer som bor vid anpassat stödboende har större möjlighet, än vid äldreboende, till 
vardagliga val. Exempelvis att välja vilken mat de ska äta, vilken tid de ska lägga sig och andra 
vardagliga aktiviteter.  
 
Författarnas slutsatser är att anpassade stödboenden, som är åldersanpassade och inte för 
stora, skapar möjligheter till vardagliga val, till skillnad från äldreboende, som ofta är väldigt 
stora med många medboende. Slutligen menar författarna att det finns ett stort behov av att 
bygga, utveckla och upprätthålla boendemiljöer som skapar möjligheter till vardagliga val för 
individer med förvärvad hjärnskada.  
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Diskussion 

Resultatdiskussion 

Den här studien ämnar sammanställa den befintliga litteraturen och söka svar på hur 
psykologiska behov tillgodoses för individer med förvärvad hjärnskada som bor vid någon 
form av gruppboende. Frågeställningen som ska besvaras är om de psykologiska behoven 
påverkas olika för unga vuxna (18-65 år) med förvärvad hjärnskada beroende på vilken typ av 
gruppboende individerna bor vid? 
 
Samtliga artiklar som undersökts behandlar boendealternativ för individer med förvärvad 
hjärnskada och vilka behov dessa individer har. Artiklarna har olika fokus på själva 
boendeformen, som varit av mer primär betydelse i vissa studier och av mer sekundär 
betydelse i andra. 
 
Frågeställningen besvaras utifrån SDT:s definition av de primära psykologiska behoven för 
individen: autonomi, kompetens samt meningsfulla relationer. 

Autonomi. 

Lannoo et al. (2004) beskrev att mer än hälften av individerna i deras studie inte fick sina 
behov tillgodosedda gällande stöd i hemmet samt att samtliga individer hade svårt med 
självständighet i vardagsaktiviteter. Studien innefattade individer boende hemma, vid 
stödboenden, på vårdhem, vid sjukhus samt vid rehabiliteringscenter. Studien visar att 
behoven av autonomi och kompetens inte tillgodoses, däremot specificeras inte skillnaden 
mellan hur olika behov tillgodoses beroende på boendeform.  
 
Enligt Ryan och Deci (2000) skulle det kunna vara så att bristen på stöd, för deltagarna i Lannoo et al. 
(2004) studie, är vad som leder till den låga självständigheten. Om en individ ges möjlighet till egenvalt 
stöd för att genomföra en aktivitet, kan känslan för att behovet av autonomi öka (Ryan & Deci, 2000). 
 
I Sloan et al. (2009) fallstudie framkom att individernas funktionella oberoende ökade över 
tid samtidigt som behovet av vård och stöd reducerade. Detta under en treårsperiod med ett 
särskilt stödprogram. Studien visade att trots ökad självständighet, fortsatte det naturliga 
stödet av familjemedlemmar vara högt, under tiden då individerna deltog i stödprogrammet. 
Individerna bodde vid olika sorters gruppboenden. 
 
Individerna tycks ha fått sitt behov av autonomi mer tillgodosett ju längre tiden har gått. Det stödjer 
Ryan och Deci (2000), om att individens motivation är i ständig förändring.  
 
Att individernas professionella vårdsstöd reducerade, kan, utifrån Ryan och Deci (2000) tyda på att 
individen valt att ta emot erbjudet stöd och sett sig själv som lösningen till handlingen. Det menar Ryan 
och Deci (2000) leder till ökad tillfredsställelse av behovet autonomi. 
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I Winkler et al. (2010a) enkätstudie framkom skillnad i självständighet vid matintag för 
individer som bodde vid äldreboende respektive stödboende. Individerna vid stödboende var 
betydligt mer självständiga vid matintag än individerna vid äldreboende.  
 
Det tyder på att äldreboendena inte lyckades tillgodose individernas behov av autonomi, medan det 
behovet tillgodosågs bättre för individerna vid stödboendena, som kunde se sig själv som lösningen i sin 
handling (Ryan & Deci 2000). 
 
Winkler et al. (2010b) fann att individer som bodde vid äldreboende inte upplevde att de har 
någon större påverkan i sina vardagliga val. Exempelvis gällande vilken tid de gick och lade sig 
och vilken mat som tillagades dem. Winkler et al. (2010b) sammanfattade att egna val är 
viktigt för individens mentala hälsa och för möjligheterna att kommunicera. Winkler et al. 
(2010b) menade att deras studie stödjer tidigare forskning om att brist på deltagande kan leda 
till att individen upplever tristess och social isolering. 
 
Enligt Ryan och Deci (2000) kan det tyda på att individerna vid Winkler et al. (2010b) studie ”drevs” 
av amotivation, det vill säga av ingen motivation alls. Vilket enligt Ryan och Deci (2000) kan uppstå 
när individen känner sig inkompetent inför en uppgift eller inte ser hur handlingen kan leda till något 
önskat slutläge. Det överensstämmer även med Ryan och Deci (2000), att individen behöver ges 
möjlighet att göra egna val, för att behovet av autonomi ska kunna tillfredsställas.  
 
Winkler et al. (2011a) fann att individer vid äldreboende inte fick sina behov tillgodosedda 
vid äldreboende. Största problemet var enligt Winkler et al. (2011) brist på resurser. 
Individerna upplevde brist på stöd som behövdes för att kunna delta i vardagliga 
samhällsbaserade aktiviteter.  
 
Det framkom även i Winkler et al. (2011a) studie att personal vid äldreboenden tenderade 
anta att individerna var inkontinenta. Konsekvensen blir att individerna inte får stöd att 
utveckla förmågan att bli kontinent och därmed självständig i den situationen.  
 
I motsats visade Winkler et al. (2011a) studie att individerna ökade sitt vardagliga deltagande 
i samhällsbaserade aktiviteter efter flytt från äldreboende till stödboende. Detta menade 
Winkler et al. (2011a) berodde på att stödboendena erbjuder större tillgång till transport, 
nätverk och stöd. 
 
Winkler et al. (2011a) stödjer Ryan och Deci (2000) gällande att brist på egenvalt stöd, kan medföra 
att individens behov av autonomi inte tillgodoses. 
 
Gill et al. (2012) fann att individerna visade på en medvetenhet om sina förutsättningar och 
begränsningar i sina förmågor och att de visste vilket stöd de behövde samt vad de var 
kapabla till att utföra på egen hand. Det framkom att när individerna accepterade 
förändringarna som den förvärvade hjärnskadan fört med sig, kunde individens anpassning 
underlättas och stödet utformas efter vad individen behövde och önskade sig. Studien visade 
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även att det individanpassade perspektiv som rehabiliteringsboendena kunde erbjuda, på sikt 
ökade individens känsla av självständighet. Detta genom att personalen inte lade sig i vad 
individen gör med sin egen tid, utan att det är upp till var och en att bestämma det själv. 
 
Det framkom även att en del individer upplever viss rädsla inför framtiden och att klara sig 
själv, efter flytt från rehabiliteringsboendet till ett eget boende.  
 
Att individerna i denna studie haft en resa från att inte acceptera sin tillvaro efter den förvärvade 
hjärnskadan, till att acceptera den, lära sig leva med den och utveckla sin självständighet över tid, 
överensstämmer med Ryan och Deci (2000) gällande att individens motivation, beteende och regleringar 
är föränderliga över tid beroende på individens erfarenheter. 
 
I Sloan et al. (2012) studie framkom att individer boende vid nedsättningsspecifika 
boendeförutsättningar mottog fler betalda stödtimmar samt lägre nivå av självständighet, än 
individer boende med hemmaliknande förutsättningar. Individer vid hemmaliknande 
förutsättningar reducerade totalt antal stödtimmar under stödprogrammets tid och dessa 
individer kunde lämnas ensamma i längre perioder än vad individerna vid 
nedsättningsspecifika förutsättningar kunde. 
 
Sloan et al. (2012) menar att individerna ökade sin självständighet även flera år efter skadan 
och att individens självständighet ökade mer vid hemmaliknande boendeförutsättningar.  
 
Även Sloan et al. (2012) resultat överensstämmer med att den kontext som individen befinner sig i, 
påverkar individens motivation och förutsättningar att utveckla sin egen potential, som Ryan och Deci 
(2000) beskrev det. 
 
Winkler et al. (2015) fann att individer boende vid hemmaliknande förutsättningar erbjöds 
större flexibilitet och möjlighet att göra egna val än boende vid äldreboende. Författarna fann 
dock att de primära behoven av mat och sex var svåra att tillgodose, oavsett boendeform.  
 
Det fördes ingen diskussion i studien gällande individernas motivation att få dessa primära behov 
tillfredsställda. Enligt Ryan och Deci (2000) är inre motivation essentiellt för både kognitiv och social 
utveckling. Att inte ges möjlighet att nyttja sin motivation och tillgodose sina behov, skulle kunna leda 
till att individen upplever amotivation och blir apatisk. 
 

Kompetens. 

Cameron et al. (2001) fann att individer med förvärvad hjärnskada behövde mer kognitiv och 
fysisk stimulering än övriga boende vid äldreboendena. Det framkom att enhetscheferna inte 
tyckte att äldreboende är det bästa boendealternativet för denna klientgrupp. Studien fann 
dock inget signifikant resultat om vilken boendeform som skulle passa klientgruppen bäst. 
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Cameron et al. (2001) resonerade om svårigheten att bedöma om det beror på äldreboendets 
brist att möta klientgruppens behov av kompetens eller om det tvärtom är äldreboendets 
goda behovsmötande, som gör att enhetscheferna bedömer att äldreboende inte är det bästa 
boendealternativet för klientgruppen. 
 
Det kan givetvis bero på många olika anledningar. Exempelvis att individerna drevs av människans 
inneboende tendens av att vilja utveckla sin potential (Ryan & Deci, 2002). Det kan också tyda på att 
individerna befann sig i en social kontext, en boendemiljö, där individerna fått positiv feedback, 
kommunikation och belöningar. Vilket enligt Ryan och Deci (2000) kan innebära att individen 
utvecklar känsla av kompetens inför en handling och därmed tillgodoses individens behov av kompetens. 
 
Lanno et al. (2004) fann att boende vid äldreboende saknade självständighet i 
vardagsaktiviteter och spenderade främst sina dagar hemma utan några särskilda aktiviteter 
överhuvudtaget. 
 
Det kan tyda på att individens behov av kompetens inte tillgodosågs, genom att individen inte befunnit 
sig i en miljö som hjälpt denne att utveckla känsla av kompetens inför handlingar (Ryan & Deci, 
2000).   
 
Sloan et al. (2009) fann att individer med förvärvad hjärnskada vid olika sorters 
gruppboenden, fick ökad kompetens över tid. Detta genom individanpassat stöd utifrån ett 
särskilt stödprogram under en treårsperiod. Sloan et al. (2009) fann att det berodde på att 
individernas förtroende för terapeuterna ökade med tiden under stödprogrammet. 
 
Det kan, likt tidigare resonerats, ha att göra med att individerna befann sig i en miljö som hjälpt till att 
utveckla känsla av kompetens inför handlingar. Det kan uppstå, menar, Ryan och Deci (2000) när 
individen får positiv feedback, kommunikation och belöningar. Vidare att individerna uppnått 
kompetenser och förmågor som gjort att individerna motiverats att lära sig ännu mer (Ryan & Deci, 
2000).   
 
Winkler et al. (2011a) fann att klientgruppen upplevde brist på stöd som behövs för att 
kunna delta i vardagliga samhällsbaserade aktiviteter. Vidare fann författarna att personal vid 
äldreboenden tenderade att anta att klientgruppen var inkontinenta. Winkler et al. (2011a) 
menar att klientgruppen visade på ökat samhällsdeltagande efter flytt från äldreboende till 
stödboende. Författarna drog slutsatsen att det beror på att stödboendena erbjuder större 
tillgång till transport, nätverk och stöd än äldreboendena. 
 
Winkler et al. (2011a) fann även att äldreboendena sällan hade tid att utföra längre fysisk och 
kognitiv träning med klientgruppen. Detta menade författarna hindrade klientgruppen från 
att öka sitt självförtroende i vardagliga aktiviteter. 
 
Efter flytt från äldreboende till stödboende, fann Winkler et al. (2011a), att individerna 
ökade sina funktionella livsförmågor. Författarna menar att stödboendena har professionella 
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stödgivare, som kan maximera individernas förmågor och engagemang, vilket ses öka 
sysselsättningen generellt för klientgruppen. 
 
Det tyder på att det stödboendet bättre kunde tillgodose behovet av kompetens för individerna med 
förvärvad hjärnskada än vad äldreboenden kunde, då individerna fick förutsättningar att inte bara 
upprätthålla en viss förmåga utan även att en kontext av utvecklingspotential skapades vid stödboendet 
(Ryan & Deci, 2000). 
 
Gill et al. (2012) studie visade att det var först när individerna började acceptera 
förändringarna efter hjärnskadan som anpassning kunde underlättas. Vidare beskrev 
författarna hur individerna tycktes börja reflektera över förändringarna och sin utveckling i 
takt med att deras självförtroende ökade.  
 
Författarna fann att rehabiliteringsboendet kunnat stötta individerna att förstå att de kan 
leva ett normalt liv, sin hjärnskada till trots, även om det ännu var svårt att utföra vissa 
aktiviteter. Författarna beskrev exempelvis hur en individs motivation till medvetenhet om 
sitt beteende ökade, genom att ha en kvinnlig medboende på rehabiliteringsboendet, samt 
hur en annan individ drevs av sin egen utveckling för att bli ett ”mindre orosmoment” för sin 
familj. 
 
Det visar på att stöd att utföra vissa handlingar kan leda till att individen både upplever autonomi 
samt möjlighet att kunna utveckla sina egna förmågor, likt Ryan och Deci (2000) beskrev att individen 
kan utveckla känslor av kompetens för en handling, bara individen befinner sig i ett sådant 
sammanhang att den får det stöd och feedback som behövs. Exemplet ovan styrker även SDT:s 
utgångspunkt att behovet av kompetens ökar individens motivation att utvecklas och testa sina gränser 
samt hur det kan öka den inre motivationen (Ryan & Deci, 2000). 
 
Sloan et al. (2012) fann att individernas självständighet, samhällsintegrering och engagemang 
i olika livsroller utvecklas även flera år efter den förvärvade hjärnskadan uppstått och att 
utvecklingen underlättades mer vid stödboende än vid äldreboende. 
 
Winkler et al. (2015) fann att personal vid stödboende, oftare än vid äldreboende, hade mer 
tid till uppmuntrande interaktion med de boende samt att personalen hade färdigheter att 
underlätta både verbal och icke-verbal kommunikation med individerna, för att ge dem 
möjlighet att göra vardagliga val. Vidare fann författarna att boende som flyttat från 
äldreboende till stödboende fått större möjligheter till vardagliga val gällande dagliga rutiner. 
 
Även detta faller i linje med att individens motivation att utvecklas och höja sin utvecklingspotential 
kan underlättas då individen befinner sig i ett sammanhang där feedback, kommunikation och 
belöningar ges, som kan leda till att individen utvecklar känslor av kompetens inför en handling (Ryan 
& Deci, 2000). 
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Meningsfulla relationer. 

Cameron et al. (2001) fann att individer med förvärvad hjärnskada behöver mer socialt 
samspel, fysisk, kognitiv samt emotionell stimulering än de fick vid äldreboendet. 
Klientgruppen saknade interaktion med sina föräldrar och syskon och det framkom att ju 
större äldreboendet var, desto färre besök fick klientgruppen. En kritisk gräns var 
äldreboenden som hade utrymme för fler än 60 medboenden, vilket ledde till signifikant 
färre besök för individen med förvärvad hjärnskada. Främsta anledningen till 
familjemedlemmarnas frånvaro var dock avståndet mellan familjehem och äldreboende 
(Winkler et al., 2001). 
 
Klientgruppen hade även brist på integritet med privatliv och utrymme, upplevde det 
problematiskt att bo nära andra individer som var sköra, väldigt sjuka eller hade demens, 
samt att klientgruppen upplevde otillfredsställda sexuella behov (Winkler et al., 2001). 
 
För individen är det viktigt att känna samhörighet, att andra bryr sig om en och tar hand om en, enligt 
Ryan och Deci (2000). Äldreboenden som beskrivs här tycks inte tillgodose individens behov av 
meningsfulla relationer. 
 
Lanno et al. (2004) fann att individer med förvärvad hjärnskada inte gick i skolan eller 
arbetade i en normal arbetsmiljö.  
 
Bristen på engagemang i olika livsroller och att inte kunna leva upp till de roller som individen tidigare 
har haft, kan göra att individens behov av meningsfulla relationer inte tillgodoses (Ryan & Deci, 2000). 
 
Sloan et al. (2009) visade att individer med förvärvad hjärnskada vid olika sorters 
gruppboenden, fortsatte att ha en hög stödnivå av familjemedlemmar, trots den ökade 
självständighet som uppstod under den treåriga perioden med särskilt stödprogram. Enligt 
studien hade det att göra med de svåra funktionsnedsättningar som denna klientgrupp kan få 
efter förvärvad hjärnskada. Vidare att familjestödet är nödvändigt för att kunna tillgodose 
denna klientgrupps behov av samhällsliv.  
 
Individen har en benägenhet att både skapa, men också bevara meningsfulla relationer med andra. 
Individerna i Sloan et al. (2009) studie, kan utöver stort vårdbehov tendera att bevara den trygghet och 
bekräftelse som familjemedlemmarna kan förse individen med, i enlighet med Ryan och Deci (2000). 
 
Winkler et al. (2010a) menade att frekvensen av besök från vänner var låg för både 
stödboendets och äldreboendets boende. Individerna vid stödboendet visade sig besöka 
samhället oftare samt delta i fritidsaktiviteter oftare än individerna vid äldreboendet. 
Författarna fann att social integrering möjliggjordes när individen blev behandlad med 
respekt och att behovsanpassat stöd kunde ge individen möjlighet att utveckla sin egen 
potential. 
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Vare sig äldreboenden eller stödboenden i Winkler et al. (2010a) studie tycks tillgodose individens behov 
av meningsfulla vänskapliga relationer. Individerna vid stödboendet besökte samhället oftare och deltog i 
fritidsaktiviteter oftare än individer vid äldreboenden, när individen blev behandlad med respekt. Det 
kan tyda på individens tendens att skapa kopplingar med andra individer och grupper i sin omgivning. 
Att däremot inte mötas med respekt, kan skapa känsla av mindre trygghet och bekräftelse, vilket kan 
försvåra möjligheten för individen att skapa meningsfulla relationer och därmed inte få sitt behov 
tillgodosett (Ryan & Deci, 2000). 
 
Winkler et al. (2010b) fann att de boende vid äldreboenden hade lågt deltagande i 
samhällslivet och att det kunde leda till tristess, social isolering och utmanande beteende. 
Vidare fann Winkler et al. (2010b) att majoriteten av individerna med förvärvad hjärnskada 
hade förlorat flera av sina tidigare betydelsefulla livsroller.  
 
Problem med social isolering bestod även efter att individen flyttat från äldreboende till 
stödboende. Flera av individerna uttryckte att det var svårt att återuppta kontakten med 
gamla vänner och bekanta efter att ha bott på äldreboende. Flera av vännerna hade svårt att 
besöka äldreboendet på grund av dess miljö samt för att vännerna inte visste hur de skulle 
tackla individen efter att denne förvärvat hjärnskadan (Winkler et al., 2010b). 
 
Trots att även en del familjemedlemmar fann det svårt att besöka äldreboendet, hade stora 
förbättringar gjorts i familjelivet för samtliga individer efter de flyttat till stödboende. Det 
berodde på att familjemedlemmarna upplevde stödboendet mer hemtrevligt. Särskilt ökade 
kontakten med syskon och barn efter flytt till stödboende (Winkler et al., 2010b). 
 
Winkler et al. (2010b) studie visar på svårigheterna i att både bibehålla och upprätta nya meningsfulla 
relationer för individer med förvärvad hjärnskada, oavsett om individen bott vid äldreboende eller vid 
stödboende. Att individer vid stödboenden har återfått flera familjerelationer efter flytt från äldreboende 
till stödboende, visar på individens ständiga tendens att försöka bevara meningsfulla relationer med 
andra och känna trygghet (Ryan & Deci, 2000). 
 
Gill et al. (2012) fann att individer vid rehabiliteringsboendet upplevde en gemenskap som 
påminde om tiden före den förvärvade hjärnskadan, då individen arbetade och hade daglig 
kontakt med andra människor. Vidare framkom att de boende såg fördelar med att bo med 
andra som förvärvat hjärnskada, bland annat för att inse att det finns fler i samma situation. 
En del av de boende beskrev det som att det på ett vis blev som att ha en egen familj. 
 
Gill et al. (2012) lyfte citat från ett par individer där en boende beskrev sin egen utveckling 
för att bli ett ”mindre orosmoment” för sin familj, att individen upplevde att familjen hade 
oroat sig tillräckligt för individen. En annan boende beskrev att det troligen är skönt för 
familjen att veta att de kan lämna rehabiliteringsboendet med vetskapen att individen är på 
ett tryggt ställe med andra att falla tillbaka på och prata med. 
 



43 
 

 

Att individen söker sig till trygghet i sin omedelbara närhet vid rehabiliteringsboendet, när familjen 
befinner sig längre bort, samstämmer även det med SDT:s antaganden om att individen har en primär 
benägenhet att försöka skapa kopplingar med andra individer och grupper i sin sociala omgivning. 
Vidare att individen har behov av att känna samhörighet och att andra bryr sig om en (Ryan & Deci, 
2000).   
 
Sloan et al. (2012) visade på att individernas engagemang i olika livsroller ökade även flera år 
efter hjärnskadan förvärvats. Studien visade dock ingen skillnad mellan olika livsroller 
mellan individerna vid nedsättnings- eller hemmaliknande boendeförutsättningar, oavsett tid 
under stödperioden. 
 
Det kan tyda på individens strävan efter att både bevara och skapa nya meningsfulla relationer med 
andra (Ryan & Deci, 2000). 
 
Winkler et al. (2015) fann att de boende vid stödboendet upplevde att personalen lade mer 
tid på uppmuntrande interaktion och att lära känna individerna, än vad personalen gjorde 
vid äldreboende. Personalen hade inte tid att ställa frågor och att invänta på svar som kunde 
ta lite tid för de individer som hade kommunikationssvårigheter. Vidare framkom att flera av 
de intervjuade vid stödboendet upplevt stor glädje med flytt från äldreboende till 
stödboende, då de vid stödboende haft möjlighet att kunna planera sina måltider med sina 
medboende. 
 
Separata utrymmen vid stödboendet visade sig göra skillnad i kvalitetstid med familjer och 
vänner, i jämförelse med äldreboenden som saknat eller haft begränsat med separata 
utrymmen att kunna umgås i.  
 
Boendeförutsättningarna verkar ha spelat stor roll för individernas möjlighet att upprätthålla, utveckla 
och skapa nya meningsfulla relationer med andra, vilket är en primär benägenhet hos individen enligt 
SDT (Ryan & Deci, 2000). 

Sammanfattning av slutsatser  

Den befintliga litteraturen visar på tendenser som stödjer SDT, gällande att det tycks finnas 
socialkontextuella faktorer som påverkar individens psykologiska behov för unga vuxna (18 -  
65 år) med förvärvad hjärnskada. Det är svårare att svara på frågeställningen om de 
psykologiska behoven tillgodoses olika beroende på typ av gruppboende som individen med 
förvärvad hjärnskada bor vid. 
 
Beroende på möjligheten och omfattningen av det stöd som boendet kunnat erbjuda, har 
individens utveckling kunnat få både mer självständig och samhällsintegrerad riktning och en 
mer passiv riktning. Litteraturen har även visat på tendensen att utmanande beteende kan bli 
en konsekvens av otillräckligt stöd att tillgodose de behov som individer med förvärvad 
hjärnskada har. 
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Litteraturen stödjer SDT:s antagande att individen har en strävan att utveckla sin självkänsla 
och självständighet. Ju mer stöd individen erbjudits, desto mer har individen kunnat utveckla 
sin egen potential. Litteraturen visar att individen, vid utökat stöd kan utveckla sitt 
deltagande i samhällsbaserade aktiviteter eller, vice versa, att individen minskat eller inte alls 
deltagit i samhällsbaserade aktiviteter. 
 
Individens benägenhet att försöka skapa meningsfulla relationer, har även det visat sig öka 
om de boende erbjudits mer stöd och en hemtrevligare boendemiljö. Boendets storlek har 
också visats ha betydelse. Särskilt visade det sig att familjekontakterna varit fler för individer 
som bott vid någon form av mindre stödboende, i jämförelse större, institutionaliserade 
äldreboenden. 
 
Slutligen, för att besvara frågeställningen om de psykologiska behoven påverkas olika för 
unga vuxna (18-65 år) med förvärvad hjärnskada beroende på vilken typ av gruppboende 
individerna bor vid, så visar sammanställningen av befintlig litteratur att: 
 
det varit gruppboendets stödnivå som haft störst betydelse för om individer med förvärvad hjärnskada 
fått sina behov tillgodosedda, avseende autonomi, kompetens och meningsfulla relationer. 
 

Metodologiska företräden och brister 

Det visade sig vid min litteratursökning att få artiklar beskrev både klientgruppens behov och 
boendesituation. Olika sökord användes i olika kombinationer, dels på svenska dels på 
engelska och trots detta utmynnade litteratursökningen i en begränsad mängd svensk- och 
engelskspråkig forskning.  
 
Jag valde att begränsa litteratursökningen till de senaste 20 åren, i och med att 
akutsjukvården väsentligt förbättrats under den perioden. Hade jag dock låtit 
litteratursökningen omfatta forskning även längre bakåt i tiden, hade jag kanske kunnat få 
fram ytterligare forskningsresultat gällande klientgruppen, som kunnat ge mer stöd för mina 
slutsatser. 
 
Resultaten bygger på utländsk engelskspråkig litteratur där särskilt Australien bidragit med 
forskning gällande min frågeställning. Flertalet av de australiensiska studierna från 2000-talet 
har utförts av författarna Brown, Callaway, Farnworth, Sloan samt Winkler och är 
rapporterade i flera av de vetenskapliga artiklar som jag använt. Detta påverkar givetvis mina 
tolkningar och slutsatser.  
 
En fördel med att mina resultat till stor del bygger på artiklar av samma författare är att 
artiklarna redovisar kunskap som genererats ur en sammanhållen forskningstradition och att 
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man kunnat bygga vidare på egna redan genomförda studier. Detta kan dock också innebära 
en svaghet, i och med att studier av samma författare kan begränsa generaliserbarheten.  
 
Därmed anser jag att det behövs mer forskning av fler forskare, och då särskilt svensk 
forskning för att kunna dra generella slutsatser. 
 
Denna studie avsåg att undersöka hur de psykologiska behoven påverkas och tillgodoses för 
klientgruppen. Frågeställningen har kunnat besvaras utifrån detta. Vidare ser jag dock en 
utmaning i att kunna bygga forskning utifrån intervjuer med klientgruppen där individerna 
har svår förvärvad hjärnskada. Detta då en förvärvad hjärnskada kan leda till svåra 
nedsättningar av både verbal och icke-verbal kommunikationsförmåga. Att försöka möjliggöra 
intervjustudier ser jag ändå som en förutsättning för att kunna studera individernas upplevda 
behovstillfredsställelse. Det är en förutsättning jag inte lyckades åstadkomma och resultatet av 
denna studie bygger också på väldigt få intervjustudier med få respondenter. 
 
 

Förslag till framtida forskning 

Denna studie har påvisat att det finns svårigheter att tillgodose de psykologiska behov som 
unga vuxna med förvärvad hjärnskada har vid de boendealternativ som finns. På grund av att 
det dessutom råder brist på svensk forskning inom ämnet är detta ett viktigt område att 
undersöka närmre. En bra början vore att kartlägga antalet individer ur denna klientgrupp 
som bor vid olika sorters boenden i Sverige. Vidare vore en bra fortsättning att undersöka 
hur denna klientgrupp trivs vid sina respektive boenden och om de upplever sig få sina 
mänskliga, psykologiska behov tillgodosedda. Detta skulle förslagsvis kunna göras utifrån 
SDT som teori, med en fördjupning utifrån vilka regleringar som individen motiverar sitt 
beteende med. 



46 
 

 

Referenser 
Backman, J. (1998). Rapporter och uppsatser. Lund: Studentlitteratur. 
 
Behov. (2012). Nationalencyklopedin. Hämtad från  

http://www.ne.se.proxy.lib.ltu.se.lang/behov 
 
Cameron, G., Pirozzo, S., & Tooth, L. (2001). Long-term care of people below age 65 with 

severe acquired brain injury: Appropriateness of aged care facilities. Australian and 
New Zealand Journal of Public Health,25(3), 261-264. Hämtad från 
https://www.phaa.net.au/ 

 
Deci, E. L., Eghrari, H., Patrick, B. C., & Leone, D. R. (1994). Facilitating internalization: 
 The self-determination theory perspective. Journal of personality, 62(1), 119- 142.  

doi: 10.111/j.1467-6494.1994.tb00797.x 
 
Deci, E. L. & Ryan, R. M. (red.) (2002). Handbook of self-determination research. 

Rochester, NY: University of Rochester Press. 
 
Deci, E. L., & Ryan, R. M. (2008). Self-determination theory: A macrotheory of human 

motivation, development, and health. Canadian Psychology, 49(3), 182-185. 
doi:10.1037/a0012801 
  

Deci, E. L., & Ryan, R. M. (2012). Self-determination theory in health care and its relations 
to motivational interviewing: A few comments. International Journal of Behavioral 
Nutrition and Physical Activity, 9–24.   
doi:10.1186/1479-5868-9-24  

 
Friberg, F. (red.) (2012). Dags för uppsats: vägledning för litteraturbaserade 

examensarbeten. (2.,[rev.] uppl.) Lund: Studentlitteratur. 
 

Gill, I. J., Wall, G., & Simpson, J. (2012). Clients' perspectives of rehabilitation in one 
acquired brain injury residential rehabilitation unit: A thematic analysis. Brain Injury, 
26(7-8), 909-920. doi:10.3109/02699052.2012.661118 

 
Hjärnkraft (2012a). Hämtad från: 

http://www.hjarnkraft.nu/sv/hjarnskador/typer_av_hjarnskador/forvarvade_hjarnsk
ador 

 
Hjärnkraft (2012b). Hämtad från: 

http://www.hjarnkraft.nu/sv/hjarnskador 

http://www.ne.se.proxy.lib.ltu.se.lang/behov
http://www.hjarnkraft.nu/sv/hjarnskador/typer_av_hjarnskador/forvarvade_hjarnskador
http://www.hjarnkraft.nu/sv/hjarnskador/typer_av_hjarnskador/forvarvade_hjarnskador
http://www.hjarnkraft.nu/sv/hjarnskador


47 
 

 

Hjärnkraft (2012c). Hämtad från: 
http://www.hjarnkraft.nu/sv/om_hjarnkraft/historik 

 
Hjärnkraft (2012d). Hämtad från: 

http://www.hjarnkraft.nu/sv/hjarnskador/detta_vill_vi 
 
Hwang, P. (red.) (2005). Vår tids psykologi. Stockholm: Natur och kultur. 
 
Krag Jacobsen, J. (1993). Intervju: konsten att lyssna och fråga. Lund: Studentlitteratur. 
 
Krogstad, M. J. (2001). Vad är förvärvad hjärnskada? Mölndal: GlaxoSmithKline. 
 
Lag om stöd och service för vissa funktionshindrade (SFS 1993:387). Hämtad 16 maj 2017 
 från Riksdagens webbplats:  
 https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-
 forfattningssamling/lag-1993387-om-stod-och-service-till-vissa_sfs-1993-387 

 
Lannoo, E., Brusselmans, W., Van Eynde, L., Van Laere, M., & Stevens, J. (2004).  

Epidemiology of acquired brain injury (ABI) in adults: Prevalence of long-term 
disabilities and the resulting needs for ongoing care in the region of Flanders, 
Belgium. Brain Injury, 18(2), 203-211. Hämtad från: 
http://www.tandfonline.com/toc/ibij20/current#  

 
LSS-kommittén (2008). Möjlighet att leva som andra: Ny lag om stöd och service till vissa 

personer med funktionsnedsättning. (SOU 2008:77). Stockholm. Fritzes offentliga 
publikationer. 
 

Preservation. (2017). Nationalencyklopedin. Hämtad från:  
 http://www.ne.se.proxy.lib.ltu.se/engelsk-ordbok/preservation/515291 
 
Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2000). Self-determination theory and the facilitation of 

intrinsic motivation, social development, and well-being. American Psychologist, 55(1), 
68-78. doi:10.1037//0003-066X.55.1.68  

 
Sedation. (2017). Nationalencyklopedin. Hämtad från 
  http://www.ne.se.proxy.lib.ltu.se/engelsk-ordbok/sedation/518337 
 
Sloan, S. M., Callaway, L., Winkler, D. F., McKinley, K., Ziino, C., & Anson, K. (2009).  

Changes in care and support needs following community-based intervention for 
individuals with acquired brain injury. Brain Impairment, 10(3), 295-306. DOI: 
10.1375/brim.10.3.295 

 

http://www.hjarnkraft.nu/sv/om_hjarnkraft/historik
http://www.hjarnkraft.nu/sv/hjarnskador/detta_vill_vi
http://www.ne.se.proxy.lib.ltu.se/engelsk-ordbok/preservation


48 
 

 

Sloan, S., Callaway, L., Winkler, D., McKinley, K., & Ziino, C. (2012). Accommodation 
outcomes and transitions following community-based intervention for individuals 
with acquired brain injury. Brain Impairment, 13(1), 24-43. doi:10.1017/BrImp.2012.5 

 
Socialtjänstlag (SFS 2001:435). Hämtad 16 maj 2017 från Riksdagens webbplats: 
 https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-
 forfattningssamling/socialtjanstlag-2001453_sfs-2001-453 
 
Socialstyrelsen. (2011). Bostad med särskild service och daglig verksamhet: En 

forskningsöversikt. Stockholm: Socialstyrelsen. Hämtad 16 maj 2017 från: 
 http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/18238/2011-2-6.pdf 
 
Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOFS 2002:9). Hämtad 16 maj 2017 från: 
 http://www.socialstyrelsen.se/sosfs/2002-9  
 
Starrin, B. (red.) (1991). Från upptäckt till presentation: om kvalitativ metod och 

teorigenerering på empirisk grund. Lund: Studentlitteratur. 
 
United Nations. (2007). Convention on the rights of persons with disabilities. New 

York: United Nations. Hämtad från: 
http://www.un.org/esa/socdev/enable/rights/convtexte.htm 

 
Winkler, D., Callaway, L., Sloan, S., & Holgate, N. (2015). Everyday choice making: 

Outcomes of young people with acquired brain injury after moving from residential 
aged care to community-based supported accommodation. Brain Impairment, 16(3), 
221-235. doi:10.1017/BrImp.2015.32 

 
Winkler, D. F., Farnworth, L. J., Sloan, S. M., & Brown, T. (2011a). Moving from aged 

care facilities to community-based accommodation: Outcomes and environmental 
factors. Brain Injury, 25(2), 153-168. DOI: 10.3109/02699052.2010.541403 

 
Winkler, D. F., Farnworth, L. J., Sloan, S. M., & Brown, T. (2011b). Young people in aged  

care: Progress of the current national program. Australian Health Review, 35(3), 320-
326. DOI: 10.1071/AH10889  

 
Winkler, D. F., Farnworth, L. J., Sloan, S. M., Brown, T., & Callaway, L. (2010a).  

Comparison of people with ABI living in two accommodation settings: Shared 
supported accommodation and residential aged care. Brain Impairment, 11(3), 313-
325. DOI: 10.1375/brim.11.3.313 
 
 
 



49 
 

 

Winkler, D. F., Sloan, S. M., & Callaway, L. (2007). Younger people in residential 
aged care: Support needs, preferences and future directions. Melbourne: Summer 
Foundation Ltd. 

 
Winkler, D. F., Sloan, S. M., & Callaway, L. (2010b). People under 50 with acquired brain  

injury living in residential aged care. Brain Impairment, 11(3), 299-312. DOI: 
10.1375/brim.11.3.29



 
 

 

 

Bilaga 1 
Översikt av analyserad litteratur 

 
 
Litteratur:  Titel: Long-term care of people 

below age 65 with severe 
acquired brain injury: 
Appropriateness of aged care 
facilities 
Författare: Cameron, Pirozzo, 
& Tooth 
Tidskrift: Australian and New 
Zealand Journal of Public Health  
Årtal: 2001 

Titel: Epidemiology of acquired 
brain injury (ABI) in adults: 
Prevalence of long-term 
disabilities and the resulting 
needs for ongoing care in the 
region of Flanders, Belgium 
Författare: Lannoo, Brusselmans, 
Van Eynde, Van Laere, & Stevens 
Tidskrift: Brain Injury  
Årtal: 2004 

Titel: Changes in care and 
support needs following 
community-based intervention 
for individuals with acquired 
brain injury 
Författare: Sloan, Callaway, 
Winkler, McKinley, Ziino, & 
Anson 
Tidskrift: Brain Impairment  
Årtal: 2009 

Perspektiv: Kvantitativ studie Kvantitativ studie Kvantitativ studie 
Problem 
och syfte: 

Äldreboenden har varit det enda 
alternativa långtidshemmet med 
hög vård- och servicenivå i 
Australien för personer under 65 
år med förvärvad hjärnskada. 
Syftet var att undersöka hur 
många av denna klientgrupp som 
bodde vid äldreboenden i 
Queensland, Australien, samt 
studera problem, omvårdnad och 
personalperspektivet. 

Studien utvärderade de behov som 
individer med förvärvad 
hjärnskada har samt deras behov av 
långsiktiga planering. 

Studien utvärderade följderna av 
vård och stöd för en grupp på 43 
individer med förvärvad 
hjärnskada, från stödboende 
vilket deltog i ett stödprogram 
(Community Approach to 
Participation Occupational 
Therapy (CAP-OT)) under en 
treårsperiod. 
 

Metod 
(urval, 
analys 
m.m.) 

Enkät till enhetschefer. Totalt 
omfattades 97 äldreboenden och 
209 klienter under 65 år med 
förvärvad hjärnskada. Analys 
genom Chi-square, ANOVA samt 
SPSS-9. 

Studien grundades på en enkät av 
121 allmänläkare i Flandern, 
Belgien, som försett vård till 186 
patienter av denna klientgrupp. 
Analys genom Chi-2 test. 

Stödprogrammet med CAP-OT 
utvärderades fyra gånger under 
stödprogrammets period: i 
januari 2004, i januari 2005, i 
januari 2006 samt i januari 2007. 

Resultat: Boendets storlek påverkade 
antalet besökare som de boende 
fick. Mindre boenden ansågs 
passa klientgruppen bättre än 
större boenden. Äldreboende 
ansågs vara det minst passande 
boendealternativet för 
klientgruppen.  

Studien belyste bland annat 
följande behov som inte fullt blev 
tillgodosedda för individer med 
förvärvad hjärnskada: vardaglig 
sysselsättning, rehabilitering samt 
rådgivning för individerna och 
deras familj. 

Stöd- och vårdbehoven 
reducerades signifikant under 
stödprogrammets tid med CAP 
OT. Största reduceringen skedde 
mellan januari 2005 och januari 
2006, och reduceringen mellan 
januari 2006 och januari 2007 
var större än mellan januari 2004 
och januari 2005. 

Diskussion 
och 
slutsats: 

Slutsatsen var att äldreboenden 
inte möter behoven som 
individer med förvärvad 
hjärnskada har. 

Fler än hälften av individerna fick 
inte sina behov tillgodosedda. 
Främst gällande specifikt stöd i 
hemmet. Studien rekommenderade 
vidare studier av 
långtidsrehabilitering, i syfte att 
öka individernas välmående. 

Flexibla stödmodeller kan 
utveckla ökad känsla av 
tillhörighet för klientgruppen och 
de kan uppnå större engagemang 
i olika livsroller, även flera år 
efter skadan. 



 
 

 

 

 
Litteratur:  Titel: Comparison of people 

with ABI living in two 
accommodation settings: 
Shared supported 
accommodation and 
residential aged care  
Författare: Winkler, 
Farnworth, Sloan, Brown, & 
Callaway 
Tidskrift: Brain Impairment  
Årtal: 2011 

Titel: People under 50 with 
acquired brain injury living in 
residential aged care. 
Författare: Winkler, Sloan, & 
Callaway 
Tidskrift: Brain Impairment  
Årtal: 2010 
 

Titel: Moving from aged care 
facilities to community-based 
accommodation: Outcomes and 
environmental factors. 
Författare: Winkler, Farnworth, 
Sloan, & Brown  
Tidskrift: Brain Injury  
Årtal: 2011 

Perspektiv: Kvantitativ studie Kvalitativ studie Kvalitativ studie 
Problem 
och syfte: 

Studien jämförde vårdbehov, 
social kontakt, deltagande och 
samhällsintegration för 
individer med förvärvad 
hjärnskada boende dels vid 
stödboenden i Victoria, 
Australien, dels med en 
tidigare studie om individer 
med förvärvad hjärnskada 
boende vid äldreboenden. 

Syftet med studien var att 
kartlägga individerna, behoven 
och inställningen till individer 
med förvärvad hjärnskada samt 
utvärdera utvecklingen av deras 
stöd och service vid äldreboende. 
 

Författarna utvärderade följderna för 
individer med förvärvad hjärnskada 
som flyttat från äldreboende till 
stödboende. Studien utgick från de 
boendes perspektiv samt från deras 
anhörigas perspektiv. 

Metod 
(urval, 
analys 
m.m.) 

Stödboendets enhetschefer 
(n=39) blev tillsända en enkät 
att besvara om individer med 
förvärvad hjärnskada (n=128) 
och deras behov.  Analys 
genom Fishers test för 
kategorisk data. 

Enkäter och intervjuer med 61 
individer med förvärvad 
hjärnskada, under 50 år inom, 
boende i vid äldreboenden i 
Victoria, Australien, samt med 
deras anhöriga. Analysmetoder: 
summer foundation & assesment 
tool, CIQ, RCS. 

Sju individer med förvärvad 
hjärnskada mellan 18-60 år deltog i 
studien, liksom en anhörig till varje 
individ i studien. Djupgående 
strukturerade intervjuer 
färdigställdes med Nvivo 7. 

Resultat: Flera av individerna vid 
stödboendet hade sämre socialt 
liv, avsaknad av besök från 
vänner och familj. Dock högt 
deltagande i fritidsaktiviteter 
samt i kommunbaserade 
aktiviteter och övrigt 
samhällsdeltagande, i 
jämförelse med individer vid 
äldreboende. 

CIQ visade på låg nivå av 
deltagande i samhällslivet för 
individerna. Få av dem upplevde 
att de kunde påverka vardagliga 
beslut gällande sig själva och flera 
av individerna upplevde att de 
tappat flera av sina livsroller. 
Åttioen procent av individerna 
kunde tänka sig alternativt 
boende. 

Positiva förväntningar av flytt till 
stödboende. Resursbrister vid 
äldreboende upplevdes inte vid 
stödboende. Flera hälsoproblem, 
(exempelvis inkontinens) 
reducerades efter flytt till 
stödboende. 

Diskussion 
och slutsats: 

Individer med komplexa 
vårdbehov kan bli hjälpta att 
leva i samhället genom 
stödboenden.  

Individerna fick inte sina 
vårdbehov tillgodosedda på 
äldreboende. Mer yrkeskunskaper 
hos vårdpersonalen efterfrågas 
och utveckling av individuella 
stödstrategier för bättre 
samhällsintegrering. 

Fyra kritiska omgivningsfaktorer vid 
äldreboenden: låg 
personalbemanning, låg konsekvens 
i stöd, brist på dignitet och respekt. 
Behöver förebyggas om äldrevården 
skall vara boendealter-nativ för 
individer med förvärvad hjärnskada. 

 
 
 
 
 



 
 

 

 

 
Litteratur:  Titel: Clients perspective of 

rehabilitation in one 
acquired brain injury 
residential rehabilitation 
unit: A thematic analysis 
Författare: Gill, Wall & 
Simpson 
Tidskrift: Brain injury 
Årtal: 2012 

Titel: Accommodation outcomes 
and transitions following 
community-based intervention 
for individuals with acquired 
brain injury 
Författare: Sloan, Callaway, 
Winkler, McKinley & Ziino 
Tidskrift: Brain impairment 
Årtal: 2012 

Titel: Everyday choice making: 
Outcomes of young people with 
acquired brain injury after moving 
from residential aged care to 
community-based supported 
accommodation 
Författare: Winkler, Callaway, 
Sloan & Holgate 
Tidskrift: Brain Impairment 
Årtal: 2015 

Perspektiv: Kvalitativ studie Kvantitativ studie Både kvalitativ & kvantitativ studie 
Problem 
och syfte: 

Undersöka hur individen med 
förvärvad hjärnskada upplever 
sina erfarenheter av 
kommunbaserat 
rehabiliteringsboende. 

Syftet var att följa upp en tidigare 
studie (Sloan et al. 2009) samt att 
utforska följderna av 
boendesituation, stödnivå och 
deltagande för individer med 
förvärvad hjärnskada som bodde 
vid antingen ett hemmaliknande 
eller nedsättningsspecifika 
boendeförutsättningar. 

Syftet var att utvärdera den kvalitativa 
upplevelsen hos individer med 
förvärvad hjärnskada, gällande 
möjligheterna att göra vardagliga val 
efter att de flyttat från äldreboende 
till stödboende.  

Metod 
(urval, 
analys 
m.m.) 

Semistrukturerade intervjuer 
med sju individer med 
förvärvad hjärnskada. 
Individerna var 24 – 50 år 
(M= 37,71 år). Intervjuerna 
transkriberades och 
analyserades tematiskt.  

Gruppen av 43 individer var 
densamma som vid den tidigare 
studien (Sloan et al. 2009).  
Undersökningsverktyg: Care and 
Needs Scale (CANS), FIMTM 
Community Integration 
Questionnaire, Part One of the 
Role Checklist.   
Analysverktyg:  
Kolmogorov-Smirnov test, Mann-
Whitney U test samt Friedmans 
ANOVA-analys. 

20 individer (14 män, sex kvinnor), i 
medelsnitt bott 6,5 år vid äldreboende 
innan flytt till stödboende. 
Undersökningsverktyg: 
Semistrukturerade intervjuer, CANS 
som mätte stödnivån samt RCS, eget 
verktyg för att mäta medvetandenivå 
och utvärdera miljömässiga faktorer 
som främjar individens egna val 
utifrån boendeförutsättningar. 
Analysverktyg: Statistical Package for 
Social Sciences (SPSS) samt Mann-
Whitney U test. 

Resultat: Analysen identifierade fyra 
teman: 1) uppbyggnad av 
självförtroende, 2) 
uppfattning om personlighet, 
3) acceptans av förändring 
samt 4) egen roll i relation till 
andra. Studies resultat belystes 
med citat. 

Individerna vid 
nedsättningsspecifika 
boendeförutsättningar upplevde 
mindre samhällsintegrering, 
mindre självständighet, behövde 
fler vårdtimmar samt högre 
stödnivå, än vid hemmaliknande 
boendeförutsättningar. Båda 
boendeförutsättningarna bidrog 
under CAP till ökning av livsroller 
som individerna engagerade sig i. 

Individer som flyttat från äldreboende 
till stödboende hade fått fler 
valmöjligheter, dock ingen signifikant 
skillnad gällande engagemang med 
intim partner.  
Analysen av intervjuerna resulterade i 
fem teman: 1) regler och rutiner, 2) 
kommunikation, 3) saker att göra, 4) 
mat och 5) hemmaliknande 
förutsättningar. 

Diskussion 
och slutsats: 

Författarna kunde inte dra 
några generella slutsatser, de 
menade ändå att studien 
stödjer tidigare forskning att 
det finns många fördelar med 
individanpassade 
rehabiliteringsboenden som 
ger individen möjlighet till 
bland annat utveckling och 
känsla av samhörighet. 
 

Individernas självständighet, 
samhällsintegrering och 
rolldeltagande kan öka, även flera 
år efter att hjärnskadan förvärvats. 
Det var signifikant lättare för 
boende vid hemmaliknande 
boendeförutsättningar, då 
stödnivån kunde anpassas löpande 
utifrån individernas förutsättningar 
och utveckling. 

Boende vid stödboende har större 
möjlighet till vardagliga val, som att 
välja vilken mat de ska äta, vilken tid 
de ska lägga sig och andra vardagliga 
aktiviteter. Författarnas slutsatser var 
att stödboenden som är 
åldersanpassade och inte för stora, 
försåg individer med förvärvad 
hjärnskada större möjligheter till 
vardagliga val, än för individer som 
bodde vid äldreboende. 

 


