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Abstrakt 

Traumatisk ryggmärgsskada kan få förödande konsekvenser för individen och drabbar 

både den skadade och personens anhöriga. Skadan kan orsaka stort lidande och 

personerna behöver finna hopp om att det finns en framtid och återanpassa sig till det 

nya livet med skada. Syftet med litteraturstudien var att beskriva upplevelser av att leva 

med traumatisk ryggmärgsskada. Sex kategorier formades ur analysen, att känna sorg 

och förlust över livet som var, att känna sig deprimerad och önska ett bättre 

psykologiskt stöd, att känna sig exkluderad ur samhället och ha behov av sociala 

kontakter, att acceptera den nya identiteten och hitta fungerande vardagsrutiner, att inse 

vikten av relationer och gott stöd i vardagen samt att finna hopp och acceptans genom 

en kristen tro. Studien gjordes med en kvalitativ manifest innehållsanalys med en 

induktiv ansats och omfattade tio artiklar. Traumatiska skador överlag kan orsaka en 

stor sorg till följd av det förlorade jaget. Personerna hamnar i ett lidande där de kan 

genomgå flera olika faser efter händelsen. För att finna acceptans i den nya situationen 

kan personerna förväntas genomgå en transitionsprocess. Anhöriga drabbas också hårt 

och får inte bli förbisedda av vården. Att drabbas av en traumatisk ryggmärgsskada 

förändrar hela den skadade personens värld. Det är viktigt att sjuksköterskor har 

kunskap om hur personerna upplever den nya situationen, vilka behov de har och 

processen de genomgår för att komma tillbaka till livet. Kunskapen behövs för att 

kunna bemöta dem på ett bra sätt och ge goda förutsättningar för en lyckad 

rehabilitering både fysiskt och psykiskt.  

 

Nyckelord: Kvalitativ innehållsanalys, Leva med, Livskvalitet, Omvårdnad, 

Ryggmärgsskada, Spinalskada, Upplevelser  
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En traumatisk ryggmärgsskada omfattar en skada på någon del av ryggraden som uppstått på 

grund av yttre våld. Skadan kan vara belägen mellan översta nackkotan till samlingen av 

nervrötter i ryggmärgen som återfinns vid nedersta ländryggskotorna. Konsekvenserna av skadan 

beror på vart den återfinns på ryggraden samt om både ryggmärgen och dess nervrötter har blivit 

skadade (Nas, Yazmalar, Şah, Aydın, & Öneş, 2015). Ryggmärgsskadan kan vara komplett där 

ryggmärgen är helt skadad och personen förlorar funktion i den kroppsliga förmågan eller vara 

inkomplett där ryggmärgen delvis är skadad. En komplett ryggmärgsskada kan orsaka förlamning 

i form av tetraplegi eller paraplegi. Tetraplegi innebär en skada som orsakar funktionsnedsättning 

i fyra extremiteter, i både armar och ben. Paraplegi innebär en skada som orsakar 

funktionsnedsättning i två extremiteter - benen, vilket betyder att funktionen i armarna och ofta 

bålen fortfarande finns kvar (http://www.spinalcord.com).  

Ungefär 6000 personer lever idag med ryggmärgsskada i Sverige, ungefär 150 människor drabbas 

varje år av traumatisk ryggmärgsskada. Medelåldern för ryggmärgsskada är ungefär 43 år och det 

högsta antalet skadade är män (http://www.ryggmärgsskada.se ). Skadorna uppkommer oftast på 

grund av fall, transportolyckor samt ett fåtal sport skador (Joseph et al., 2017). Ryggmärgsskadan 

innebär en stor förändring i den drabbades liv och omgivning, det utgör en lång 

rehabiliteringsprocess som tar mycket kraft och energi (Nas et al., 2015). 

Att drabbas av sjukdom och skada påverkar även anhöriga i stor utsträckning. Eriksson och 

Svedlund (2006) beskriver att anhöriga förlorade tillgången till sitt spontana liv då de ständigt 

kände sig tvungna att finnas till hands om deras närstående behövde hjälp. Relationen till den 

sjuke ändrades då denne tillbringade mer tid i hemmet än tidigare, de anhöriga kunde känna 

frustration och ilska vid försämringar samt avsaknad av information om sjukdomen. De anhöriga 

hade gått ifrån att vara en partner som var jämlik sin närstående till att känna sig som deras 

vårdare. Andersson och White (2018) beskriver att familjen kände att det var en utmaning att 

vårda en familjemedlem då åsikterna kring omvårdnaden inte alltid stämde överens, vilket kunde 

leda till osämja. Samtidigt ansågs det vara deras plikt att ta hand om familjemedlemmen. I 

Årestedt, Persson och Benzein (2014) studie framkommer det att närstående har ett behov av att 

prata med andra människor med liknande erfarenheter, detta för att söka stöd från varandra. 

Att vårda svårt skadade patienter kan även påverka sjuksköterskan som är inblandad i 

patientfallet. Sandström, Nilsson, Juuso och Engströms (2016) beskriver att sjuksköterskor som 

http://www.spinalcord.com/
http://www.ryggmärgsskada.se/
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vårdar traumapatienter upplever att patienterna behöver olika slags information efter skadan då 

de reagerar olika. Vissa patienter vill veta allt som händer i samband med skadan medan andra 

efterfrågar mindre information. Sjuksköterskor upplevde att ärlig information var bäst för både 

patient och närstående för att förbereda dem på vad skadan kunde innebära i framtiden.  

Abbaszadeh et al. (2014) beskriver i sin studie att sjuksköterskor har en betydande roll när 

patienter får information om sin prognos. Trots att det är läkaren som ger besked till patienter om 

dålig prognos, behöver sjuksköterskan finnas där och stötta patienten och dennes närstående samt 

kunna förtydliga innebörden av prognos och behandling. Dessa faktorer gör det viktigt att 

sjuksköterskor får utbildning och övning i dessa situationer. 

Taylor, Gibson och Franck (2008), Eaton, Bradley och Morrissey (2014) och Soundy et al. 

(2012) beskriver att personer som lever med kronisk sjukdom upplevde svårigheter att acceptera 

sjukdomen och identitetsförändringarna den förde med sig. Det var viktigt att få känna sig normal 

och förlåta sjukdomen för att få ökad livskvalitet samt uppleva tacksamhet över livet. När 

acceptansen blev nådd och känslan av en mening uppstod infann sig hoppet hos personerna.  

Att drabbas av en svår skada är ofta en livsomvälvande situation. I en studie om sorg av Ahlström 

(2007) beskrivs personer, som drabbats av sjukdom eller skada, ofta uppleva sorg till följd av 

förlusten av tidigare förmågor och att man inte längre klassas som frisk. Personerna upplevde 

starka känslor som hopplöshet, att de kände sig som en belastning för andra personer samt att de 

var misslyckade som individer. Personerna i studien kände sig bestulna på livet då framtidsplaner 

blev hotade och de längtade tillbaka till tiden innan de blev begränsade av sin sjukdom. Morse 

(2001) beskriver i sin teori om lidandet att det har olika faser för en drabbad person. Uthärdandet 

är när känslorna trycks undan och de förnekar det som hänt och lever i nuet. Känslomässigt 

lidande innebär en acceptans av händelsen och kan uttryckas i starka, okontrollerade känslor. När 

personen accepterar att denne förlorat något och ser ett hopp om en framtid börjar denne 

återhämta sig från lidandet.  

I dagsläget finns det inte särskilt många studier gjorda på upplevelsen av att leva med en 

traumatisk ryggmärgsskada. Patienter med ryggmärgsskada kan vårdas på alla olika typer av 

vårdinrättningar och är något som sjuksköterskor stöter på oavsett arbetsplats. Därför anser vi att 

det är ett viktigt område att belysa för att kunna bemöta dessa patienter som de individer de är, ha 
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kunskap om att kunna stödja dem och ha förståelse kring deras livssituation. Syftet med studien 

var att beskriva upplevelser av att leva med traumatisk ryggmärgsskada. 

Metod 

Då syftet med studien var att beskriva människors upplevelser, valdes en kvalitativ metod. 

Holloway och Wheeler (2010, s. 3) beskriver att en kvalitativ studie är lämplig att utföra om 

syftet är att beskriva människors beteenden, känslor och upplevelser. En manifest ansats valdes, 

vilket innebär att man försöker hålla sig nära ursprungstexten och inte försöker tolka eller komma 

fram till någon underliggande mening med vad det är deltagaren egentligen menar (Bengtsson, 

2016).  

Litteratursökning och kvalitetsgranskning av artiklar 

För att vara säker på att det finns nog mycket vetenskapligt material inom området som ska 

studeras kan det vara bra att göra en pilotsökning (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2011, s. 61), 

vilket gjordes innan den systematiska sökningen i databaserna påbörjades.  De vetenskapliga 

artiklarna som ingår i analysen söktes fram med hjälp av databaserna CINAHL, PubMed och 

PsycInfo. De tre databaserna ansågs komplettera varandra och användes för att säkerställa att 

vetenskapliga artiklar med relevant fokus för syftet kom med. I databaserna CINAHL och 

PsycInfo sattes begräsningarna: engelsk text, peer reviewed och artiklar från år 2008 och framåt. 

I databasen PubMed sattes begräsningarna: engelsk text och artiklar från år 2008 och framåt. 

Inklusionkriterier för studien var: vuxna, traumatisk spinalskada och kvalitativa studier.  

Sökord som användes i samtliga databaser var: experience, quality of life, living with, traumatic, 

spinal cord injury. Sökningarna presenteras i sin helhet under tabell 1. Genom att använda de 

olika databasernas ämnesord är det lättare att täcka in det område man avser att studera (Willman, 

et al., 2011, s. 69-71) därför kombinerades CINAHL Headings och fritextsökning i databasen 

CINAHL. I PubMed användes MeSH-termer och fritextsökning samt i PsycINFO användes 

endast fritext. Willman et al. (2011, s. 69-71) beskriver att CINAHL Headings är databasens 

uppslagsverk vilket tillhandahåller ämnesord för just CINAHL. Motsvarigheten i PubMed kallas 

MeSH-termer, vilket är en förkortning av ”Medical subject headings”. Fritextsökning innebär att 

databasen inkluderar sökorden i alla vetenskapliga artiklar som innehåller sökordet.  
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Sökorden kombinerades sedan med hjälp av booleska sökoperatorer, vilka är ord som kombinerar 

ihop sökorden på olika sätt (Willman et al., 2011, s. 72). Först gjordes en sökning på varje ord för 

sig och sedan kombinerades orden ihop med operatorerna AND eller OR. Willman et al. (2011, s. 

72-73) beskriver att operatorn OR breddar den vetenskapliga sökningen, och att operatorn AND 

skapar en händelse mellan två sökord och på så sätt begränsar sökningen. Operatorn AND 

användes för att kombinera alla sökord och skapa en begräsning passande för det område som 

skulle studeras.  

Urvalsprocessen började med att titlar lästes igenom från samtliga träffar (n= 50). Dubbletter 

exkluderades (n=9), och även de artiklar som inte svarade mot syftet med studien valdes bort (n= 

19). Abstrakt lästes från de artiklar som kvarstod av träffarna (n= 22) och alla artiklar som 

svarade mot syftet och inklusionkriterierna inkluderades i analysen (n=10). När de vetenskapliga 

artiklarna, som svarade mot syftet i studien, var utvalda granskades dem med hjälp av Willman et 

al. (2011) granskningsprotokoll för kvalitativa studier. När artiklarna hade granskats gjordes en 

procentberäkning av varje artikel för att bedöma kvalitetsnivån. Varje positivt svar i 

granskningsprotokollet gav ett (1) poäng, varje negativt svar gav motsvarande noll (0) poäng. När 

alla frågor poängsatts räknades de positiva svaren ihop och gav en poängsumma som sedan 

kunde räknas om i procent utifrån den totala poängsumman som var möjlig. De vetenskapliga 

artiklarna graderas sedan till kvaliteterna Låg (60-69 %), Medel (70-79 %) och Hög (80-100 %) 

(jfr. Willman et al., 2011). Ingen av artiklarna graderas till låg kvalitet. Totalt inkluderades 10 

artiklar till analysen efter kvalitetsgranskningen (tabell 2).   
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Tabell 1. Översikt över litteratursökning 

Syftet med litteratursökningen: Att beskriva upplevelser av att leva med traumatisk 

ryggmärgsskada  

 

CINAHL 2018-01-24 Begränsningar: Artiklar publicerade mellan 2008–2018, engelsk text, peer 

reviewed. 

 

Söknr. *) Söktermer Antal träffar Antal granskade Antal valda 

1 FT Experience 183 458   

2 CH Quality of Life 54 113   

3 FT Living with 83 088   

4  2 OR 3 129 939   

5  1 AND 4 16 902   

6 FT Traumatic 32 136   

7 CH Spinal Cord Injuries 13 572   

8  6 AND 7 1 527   

9  5 AND 8 12 5 3 

PsycINFO 2018-01-24 Begränsningar: Artiklar publicerade mellan 2008–2018, engelsk text, peer 

reviewed 

 

1 FT Experience 514 266   

2 FT Quality of Life 49 286   

3 FT Living with 132 120   

4  2 OR 3 172 508   

5  1 AND 4 31 359   

6 FT Traumatic 68 980   

7 FT Spinal Cord Injuries 5 496   

8  6 AND 7 840   

9  5 AND 8 9 5 4 

PubMed 2018-01-24 Begränsningar: Artiklar publicerade mellan 2008–2018, engelsk text  

1 FT Experience 560 558   

2 MSH Quality of Life 156 422   

3 FT Living with 1 574 199   

4  2 OR 3 1 730 621   

5  1 AND 4 74 976   

6 FT Traumatic 164 036   

7 MSH Spinal Cord Injuries 43 650   

8  6 AND 7 4 806   

9  5 AND 8 29 12 3 

CH – CINAHL headings i databasen CINAHL, MSH – MeSH-termer i databasen PubMed, FT – 

Fritext i databaserna CINAHL, PsycINFO och PubMed 

 

 

 

Analys 

Analysen gjordes med metoden kvalitativ manifest innehållsanalys med induktiv ansats. 

Analysen genomfördes med hjälp av Bengtssons (2016) metodartikel som beskriver hur kvalitativ 

innehållsanalys kan utföras.  

Artiklarna som ingick i analysen lästes igenom flera gånger för att få en förståelse över vad varje 

artikel handlade om. Extraheringen av textenheter utfördes där viktiga upplevelser som stämde 

överens med syftet i litteraturstudien valdes ut och säkerställdes att all relevant data inkluderats. 
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Varje artikel och textenhet fick en egen kod som gjorde det lätt att hitta igen textenheten i sitt 

sammanhang. 450 textenheter togs ut för analys och översattes till svenska och kondenserades 

därefter, vilket innebär att förkorta texten i enheterna utan att tappa viktigt innehåll eller tolkas av 

författarna. Kategorisering påbörjades genom att samla textenheter med liknande eller identiskt 

innehåll i en egen kategori. Kategorier som passade ihop genom liknande material eller att de 

ansågs innehålla samma tema sammanfördes med varandra, ända tills inga fler kategorier passade 

in. Detta upprepades till dess att kategorierna inte gick att sammanföra längre. När 

kategoriseringen var färdig formades sex slutkategorier fram och utformningen av brödtext 

påbörjades för att beskriva resultatet i varje kategori. Bengtsson (2016) beskriver analysprocessen 

som dekontextualisering, kondensering och kategorisering samt kompilering.  

Artiklarna som ingick i analysen presenterar nedan i tabell 2.  

Tabell 2: Översikt över vetenskapliga artiklar som ingår i analysen (n =10) 

 

 

 

 

Författare 

/år/land     

      

Typ av 

studie 

Deltagare     Metod

 

Datainsamling 

/analys 

Huvudfynd Kvalitet 

(Hög, 

Medel, 

Låg) 

Bergmark 

et al., 

(2011). 

Sverige 

Kvalitativ 8 Semi-

strukturerade 

intervjuer/Groun

ded theory  

Deltagarna hade höga 

förväntningar på sin 

arbetsförmåga, men 

upplevde svårigheter 

kring att planera för 

återgång till arbetet och 

upplevde dåligt stöd 

från samhället kring 

detta.  

Hög 

Carballeir

a Suarez et 

al., (2013). 

Sverige 

Kvalitativ    

    

14 Kvalitativa 

intervjuer/ 

Fenomenologisk-

hermeneutisk 

analys.  

Hälsa och välmående 

uppnåddes när 

personerna kunde se sig 

själva som ”normala” i 

vardagliga relationer 

och omständigheter. 

 

Hög 
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Tabell 2. Forts. Översikt över artiklar som ingår i analysen (n=10) 

Författare 

/år/land     

      

Typ av studie Deltagare     Metod 

Datainsamling 

/analys 

Huvudfynd Kvalitet 

(Hög, 

Medel, 

Låg) 

Chun & 

Lee (2013).  

USA 

Kvalitativ 15 Individuella 

kvalitativa 

intervjuer/Grounde

d theory  

Deltagarna upplevde 

tacksamhet för 

familjens stöd, det 

vardagliga livet, Gud, 

nya möjligheter och 

en positiv självbild. 

Tacksamheten gjorde 

att deltagarna 

försökte göra 

utmanande händelser 

i livet till något 

positivt. 

Hög 

Dickson et 

al. 

(2010).  

Storbritan

nien och 

Irland 

Kvalitativ 17 Individuella semi-

strukturerade 

intervjuer/ 

Tolkande 

fenomenologisk 

analys.  

Avsaknad av 

psykologiskt och 

praktiskt stöd, samt 

en upplevelse av 

stigmatisering gjorde 

det svårt att anpassa 

sig till ett liv utanför 

sjukhus.  

Medel 

Ide-Okochi 

et al. 

(2013). 

Japan 

Kvalitativ 29 Semi-strukturerade 

intervjuer/ 

Grounded theory.  

För att anpassa sig till 

det nya livet och hitta 

positiv mening i 

vardagen var det 

viktigt att bli bekväm 

i sin relation med sig 

själv, 

funktionshindret och 

samhället.   

Hög 

Jannings 

& Pryor 

(2012). 

Australien  

Kvalitativ 12 Semi-strukturerade 

intervjuer/ 

Tematisk analys 

med induktiv 

ansats 

Bland deltagarna var 

det vanligt med 

upplevelsen av 

frustration, fatigue 

och osynliga 

funktions-

nedsättningar. Ett 

behov av 

psykologiskt stöd 

både på och utanför 

sjukhuset 

identifierades.   

Hög 
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Tabell 2. Forts.: Översikt över vetenskapliga artiklar som ingår i analysen (n =10) 

 

 

 

 

 

Författare 

/år/land     

      

Typ av studie Deltagare     Metod

 

Datainsamling 

/analys 

Huvudfynd Kvalitet 

(Hög, 

Medel, 

Låg) 

Joseph et 

al. 

(2016). 

Sydafrika 

Kvalitativ 17 Individuella semi-

strukturerade 

intervjuer/ 

Kvalitativ 

innehållsanalys 

För att kunna återta 

deltagande i sitt liv 

var personerna 

tvungna att lära sig 

leva med det nya 

jaget, lära sig att 

hantera hinder på 

vägen och stå upp 

för sig själv.      

Hög 

Kaiser & 

Kennedy 

(2011). 

Storbritan

nien  

Kvalitativ 10 Semi-strukturerade 

intervjuer/ 

Tolkande 

fenomenologisk 

analys  

Bedömningen av en 

själv är komplex och 

beror inte bara på 

individen själv, utan 

också i det kontext 

och hen befinner sig 

i och vilka relationer 

hen har med andra.  

Medel 

Löfvenmar

k et al. 

(2016) 

Botswana  

Kvalitativ 13 Semi-strukturerade 

intervjuer/Grounde

d theory  

Personliga 

tillgångar, positiv 

attityd är viktiga för 

upplevelsen av 

inkludering i 

samhället. Stöttning 

från familjen, en 

inkomstkälla och att 

ha en tro var starka 

faktorer för att 

underlätta livet.  

Hög 

Norman et 

al. 

(2010). 

Kanada 

Kvalitativ 12 Semi-strukturerade 

intervjuer/ 

Kvalitativ 

innehållsanalys.  

Deltagarna hade 

mycket funderingar 

om smärtan efter 

skadan och önskade 

få mer information 

kring den. 

Hög 
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Resultat  

Analysen resulterade i sex kategorier och presenteras i tabell 3. Kategorierna beskrivs i 

brödtexten och stärks med citat från artiklarna som ingick i analysen.  

Tabell 3. Översikt av kategorier (n=6) 

Kategorier 

Att känna sorg och förlust över livet som var  

Att känna sig deprimerad och önska ett bättre psykologiskt stöd  

Att känna sig exkluderad ur samhället och ha behov av sociala kontakter 

Att acceptera den nya identiteten och hitta fungerande vardagsrutiner 

Att inse vikten av relationer och gott stöd i vardagen 

Att finna hopp och acceptans genom en kristen tro 

 

Att känna sorg och förlust över livet som var  

Personer med traumatisk ryggmärgsskada beskrev att de efter skadan levde i en annan värld och 

upplevde känslan av att hela livet hade stannat. De funderade om skadan kunde ha undvikits, att 

händelsen inte var deras eget fel och försökte hitta någon att lägga skulden på. De undrade varför 

detta hade hänt just dem. En önskan om att bli behandlad som innan skadan och att bli sedd som 

en själv var återkommande (Chun & Lee., 2013; Dickson, Ward, O’Brien, Allan & O’Carroll. 

2011; Joseph, Wahman, Phillips & Wikmar. 2016; Kaiser & Kennedy, 2011). 

 

I have accepted it, and me being disabled is just like in another life for me, I would never have 

imagined it. . . . How can I put this, your life just comes to a standstill, your life stops 

Immediately. (Joseph et al., 2016, s. 1376) 

 

Personerna beskrev att de upplevde att de identifierade sig som funktionshindrade istället för 

människor efter skadan. De kände sig osynliga och kroppen orkade inte lika mycket som tidigare. 

De kände sig misslyckade när andra kritiserade deras förmågor medan de kände sig värdefulla 

och dugliga när andra såg positivt på förmågorna de hade. Många beskrev att de kände sig 

oförstådda av en del personer i samhället på grund av skadan, men att andra personer i deras 

bekantskapskrets respekterade dem (Carballeira Suarez, Levi & Bullington. 2013; Dickson et al., 
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2011; Ide-Okochi, Yamazaki, Tadaka, Fujimura & Kusunaga. 2013; Jannings & Pryor., 2012; 

Joseph et al., 2016; Kaiser & Kennedy, 2011; Löfvenmark, Norrbrink, Nilsson Wikmar & 

Löfgren, 2016). 

 
 

When they see people in a wheelchair it’s a stigma (. . .). When they look at me, I just 

want them to see me. Forget the wheelchair, just see me. (Dickson et al., 2011, s. 470) 

 

I studier av flertalet författare (Bergmark, Westgren & Asaba, 2011; Dickson et al., 2011; Ide-

Okochi et al., 2013; Jannings & Pryor, 2012; Joseph et al., 2016; Kaiser & Kennedy, 2011) 

tydliggör personer att skadan orsakade chockerande funktionsnedsättningar de inte var 

förberedda på, där svårigheter i det dagliga livet ständigt gjorde sig påminda. De upplevde stor 

sorg över förlusten av de kroppsliga förmågorna och att kroppen inte fungerade som förut. Det 

tog längre tid att slutföra vardagliga aktiviteter och de spenderade mycket tid att försöka få 

kontroll över de kroppsliga funktionerna igen. Att inte kunna tvätta sig själv, förlust av kontroll 

över urinblåsa och tarmfunktion samt problem med den sexuella funktionen beskrevs som 

mycket jobbiga komplikationer.  

 

I can’t wash myself anymore. That is one of the biggest things for me. I don’t have control of my 

hands anymore. My sex life has changed, understand, sex life has changed a lot. Feeding myself 

has changed. (Joseph et al., 2016, s. 1376) 

 

Att känna sig deprimerad och önska ett bättre psykologiskt stöd  

Studier (Chun & Lee, 2013; Dickson et al., 2011; Jannings & Pryor, 2012; Joseph et al., 2016) 

beskrev att personer med traumatisk ryggmärgsskada hade självmordstankar och hade svårigheter 

att bearbeta det som hänt. De med djup depression beskrev sig ha svårigheter att be om hjälp och 

viljan att varken dö eller leva. Personerna saknade ett psykologiskt stöd i form av att prata med 

någon sjukvårdspersonal som kunde förbereda dem inför utskrivning från sjukhuset.  

De som hade tillgång till psykologiskt stöd i form av en samtalskontakt upplevde en större 

trygghet inför det nya livet och hade lättare att återanpassa sig i samhället  

 

I just wanted to die, you know I just did not want to live at all or continue (. . .). And 

that was in my mind a lot (. . .) you know and that was really what I thought about 24– 
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7. (Dickson et al., 2011, s. 469) 

 

Alla individer hanterar kriser i livet olika. Att ha mentala resurser som att tro på sig själv, vara 

envis, positiv och orädd sågs som egenskaper vilka bidrog till att kunna hantera 

funktionsnedsättningen. De som upplevde negativa känslor till skadan hade svårigheter att nå 

framsteg i den kroppsliga förmågan (Carballeira Suarez et al., 2013; Jannings & Pryor, 2012; 

Kaiser & Kennedy, 2011; Löfvenmark et al., 2016). 

 

I think a lot of the success of how you deal with it is down to both you as an individual 

and how you deal with crises in life anyway. And how those around you support you in 

those crises in life. [. . .] being my age and having survived the last 44 years, you learn an 

awful lot. You learn tools and techniques in life that help you deal with certain situations. (Kaiser 

& Kennedy, 2011, s.713) 

 

Att känna sig exkluderad ur samhället och ha behov av sociala kontakter 

Personer som lever med traumatisk ryggmärgsskada ansåg att det var viktigt med tillgång till 

adekvata transportmedel för att ta sig till olika aktiviteter, särskilt att ha tillgång till en egen bil 

som var anpassad efter deras funktionsnedsättning. Bristen på transportmedel gjorde att det blev 

svårt att ta sig utanför sitt hem vilket ledde till en begränsning i livet (Bergmark et al., 2011; 

Carballeira Suarez et al., 2013; Jannings & Pryor, 2012; Joseph et al., 2016). 

 

Before, if something came up, one could just hit the road. Now one has to think of all the things 

one needs for going to the toilet and so on. One has to know that it takes extra time to get the 

wheelchair into the car and to get to the car and get dressed and whatever else. These are 

probably the main things that are different. (Bergmark et al., 2011, s. 2555).  

 

I ett flertal studier (Bergmark et al., 2011; Dickson et al, 2011; Ide-Okochi et al., 2013; Joseph et 

al., 2016; Jannings & Pryor, 2012; Löfvenmark et al., 2016) beskrev personer att de kände sig 

uteslutna på grund av miljön i offentliga lokaler. Otillgängligheten i offentliga byggnader gjorde 

att de kände sig mindre värda som människor och orsakade stress inför att besöka nya okända 

platser. Många ansåg att myndigheter inte arbetade för inkludering av funktionsnedsatta personer 

i samhället, vilket gjorde att de kände sig exkluderade, isolerade och förnedrade. Livet blev 
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svårare att leva i hemmet, på grund av brister i anpassningen, det var svårt att hitta bostäder som 

var anpassade för funktionsnedsatta personer. De som hade god ekonomi valde att 

handikappanpassa sitt hem.. 

 

One of the other things that really had gotten to me when we go into shops and malls 

is the small spaces. That really bugs me; it made me angry because it makes you feel 

automatically excluded. (Joseph et al., 2016, s. 1377) 

 

Personer med traumatisk ryggmärgsskada upplevde att utbildningsmöjligheter gav dem hopp om 

en framtid, där en del kände tacksamhet inför skadan eftersom det öppnat nya möjligheter inom 

arbets- och utbildningslivet. Andra upplevde stress över att behöva återuppta studier då de 

hanterade komplikationer efter skadan som smärta, sömnproblem och trycksår. Många kände sig 

begränsade i valmöjligheter kring ett framtida yrke och kände ångest kring att behöva arbeta 

inom ett område utanför deras intresse. Att arbeta och få bidra till samhället beskrevs som en 

känsla av att vara produktiv, ha förmågan till arbete och möjlighet till ett rikt socialt liv, det 

gjorde att det var lättare att bibehålla drömmar de haft innan skadan och finna copingstrategier. 

Arbetslöshet kunde utlösa en känsla av stress, ångest och oro, de upplevde oro över att inte hitta 

en stabil inkomst och att behöva bli en ekonomisk börda för andra (Bergmark et al., 2011; Chun 

& Lee, 2013; Dickson et al, 2011; Ide-Okochi et al., 2013 och Löfvenmark et al., 2016). 

 

I was the only person who could rescue my family, so that means now that financial problem is 

another issue now, because I cannot support them and they cannot support me financially.  

This means now it is also coming to issues of poverty. (Löfvenmark et al., 2016 s. 1488) 

 

I flera studier framhöll personer att möten med andra människor i samma situation upplevdes 

viktigt, det utgjorde känslan av ett kamratskap och en känsla av att vara mindre ensam. De gjorde 

att de fick positiva känslor inför sin funktionsnedsättning. Sociala sammanhangen med andra 

gjorde att många fick intresse att hjälpa människor i samma situation (Chun & Lee, 2013; 

Dickson et al., 2011; Ide-Okochi et al., 2013; Jannings och Pryor 2012; Joseph et al., 2016; 

Kaiser & Kennedy, 2011). 
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Att acceptera den nya identiteten och hitta fungerande vardagsrutiner 

Personer som lever med traumatisk ryggmärgsskada upplevde att de hade behov av frihet och 

självständighet i livet. De ansåg att det krävde att de accepterade det nya jaget, lärde sig leva med 

det som hänt, blev ansvarstagande, fattade egna beslut och hade en positiv inställning. Detta gav 

meningsfullhet i livet, upplevelse av god hälsa och välbefinnande (Bergmark et al., 2011; 

Carballeira Suarez et al., 2013; Joseph et al., 2016). 

I need to accept from now on that I am a physically challenged person. There are 

number of obstacles and challenges that I have to face, and I said to myself, facing 

these, I have to understand the kind of disability that I have in order to move 

Forward. (Joseph et al., 2016, s: 1376) 

 

För att uppnå målet att bli självständig och känna frihet behövde de bemästra de vardagliga 

hinder som fanns. De behövde utföra vardagliga rutiner självständigt som deras förmåga klarade 

av. De behövde känna sig oberoende av hjälp från andra och samtidigt lära sig be om hjälp med 

det som de inte hade förmåga till. Det var viktigt att lära känna kroppen på nytt med hjälp av 

rehabilitering, bli flexibel och inte stressa fram en fungerande situation för att kunna upprätthålla 

rutiner i vardagen och känna sig självständig. När de uppnådde självständighet kom motivationen 

till aktiviteter tillbaka samt en upplevelse av att ha kontroll och tacksamhet över livet trots skada 

(Bergmark et al., 2011; Carballeira Suarez et al., 2013; Chun & Lee, 2013; Ide-Okochi et al. 

2013; Jannings & Pryor, 2012; Joseph et al. 2016; Kaiser & Kennedy, 2011; Löfvenmark et al., 

2016). 

Being positive was suggested as important: “not looking to what I can’t 

now do, I look into what I can do (Jannings & Pryor, 2012, s. 1824) 

 

Personerna tydliggjorde att de uppskattade värdet av livet mer och lade märke till detaljer i 

vardagen lättare efter skadan. De var tacksamma över livet, framtidsutsikter och att ha kvar en del 

av fysiska förmågan. Personer som skadades upplevde tacksamhet över tidigare livserfarenheter, 

lyckliga att få ha upplevt att få barn, resa, gifta sig och haft en karriär. En annan syn på sig själv 

tillkom efter skadan, de kände sig som bättre människor, mer känsliga, empatiska och snälla 

(Chun & Lee, 2013; Kaiser & Kennedy, 2011; Jannings & Pryor, 2012; Joseph et al., 2016). 
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…  I think I’m the same [person]—not too much different in a lot of aspects. It’s just directed in 

different ways, in different endeavors. I did calm down, I’m nicer. I’m not quite as sarcastic. I am 

thankful that I learned sensitivity. That’s what it was. Not that I was mean, but I wasn’t sensitive 

at all and now I’ve gotten a little bit more. I watch what I say more often, I try not to hurt 

people’s feelings as much. In that aspect people say that I’ve become a better person. I am very 

thankful for the change. (Chun & Lee, 2013, s. 16) 

 

Att inse vikten av relationer och gott stöd i vardagen 

I ett flertal studier framhöll personer att familjen blev viktig efter skadan då de var ett stort stöd 

både känslomässigt och fysiskt, många kände sig tacksamma över att ha en familj som fanns där i 

den svåra situationen. Skadan ledde ofta till förändrade relationer till familj och vänner, vissa 

upplevde det svårt att upprätthålla relationerna medan andra såg det som ett stort stöd i att de 

fanns där. Stödet från andra ansågs av många vara avgörande för hur man klarade av livet efter 

skadan. Om familjen upplevdes som icke stöttande valde en del att bryta kontakten helt med dem. 

Föräldrarna ville vara delaktiga i omvårdnaden så länge de hade möjlighet, en del kände oro över 

framtiden när de blev omhändertagna av föräldrarna. Det fanns en oro att bli hjälpt för mycket av 

familjen vilket kunde leda till ett beroende av dem (Carballeira Suarez et al., 2013; Chun & Lee, 

2013; Ide-Okochi et al, 2013; Joseph et al., 2016; Kaiser & Kennedy, 2011; Löfvenmark et al., 

2016). 

 

Until then, my mother had looked after me all the time, but she got old and it’s hard for 

her (Ide-Okochi et al., 2013, s. 7) 

 

Personer med traumatisk ryggmärgsskada beskrev i studier att i vissa kulturer upplevdes 

funktionshindret som ovälkommet av familjen, de blev tvingade att acceptera begränsningar i 

livet för att inte skämma ut sina föräldrar. Skadan medförde negativa känslor kring livet, hur 

framtiden skulle bli och många kände sig som en börda för andra (Dickson et al., 2011; Ide-

Okochi et al., 2013; Joseph et al., 2016; Löfvenmark et al., 2016). 

 

As you know, the countryside has a closed side. That’s why it would breach customs if my 

family did not take care of me. (Ide-Okochi et al., 2013, s. 5) 
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Att finna hopp och acceptans genom en kristen tro 

Personer med ryggmärgsskada som trodde på Gud beskrev att deras tro hjälpte dem att få 

förståelse för den nya livssituationen. Genom att de insåg betydelsen för de små sakerna i 

vardagen och att skadan stärkte familjens sammanhållning beskrevs skadan vara en gåva från 

Gud. Personerna upplevde en djup tacksamhet till Gud för deras stöttande familj och vänner. 

Deras tro gjorde att de fann förnyad styrka att hantera situationen de hamnat i och många väntade 

på ett botemedel från Gud. Det var vanligt att känna en djupare uppskattning av kärlek och vård 

efter skadan. Bönen fanns som en källa till att hämta kraft och tacka Gud. Förtroendet för Gud 

ökade och de upplevde en positiv stöttning i tron som hjälpte till att uppmuntra och stödja i den 

nya livssituationen (Chun & Lee, 2013; Löfvenmark et al., 2016). 

 

Miracles do happen. . . Like if the doctors say that you will never walk, then we look at okay, God 

has created, God can still restore, but it doesn’t say that you don’t follow the doctors instruction . 

. . you do exercise, take medication while hoping that a miracle will come. (Löfvenmark et al., 

2016, s. 1488) 

 

Diskussion 

Syftet med studien var att beskriva upplevelser av att leva med traumatisk ryggmärgsskada. 

Resultatet av den kvalitativa innehållsanalysen formades till sex slutgiltiga kategorier som 

beskriver människors upplevelse av att leva med skadan; Att känna sorg och förlust över livet 

som var, Att känna sig deprimerad och önska ett bättre psykologiskt stöd, Att känna sig 

exkluderad ur samhället och ha behov av sociala kontakter, Att acceptera den nya identiteten och 

hitta fungerande vardagsrutiner, Att inse vikten av relationer och gott stöd i vardagen och Att 

finna hopp och acceptans genom en kristen tro. 

 

I resultatet framkom det att personerna upplevde sorg till följd av skadan då kroppen hade 

förändrats, de kände att de behövde anpassa sig till sin nya kropp och förmågor. Detta kan 

relateras till Morse (2001) teori om lidande där den skadade beskrivs genomgå olika faser i 

lidandet. Genom att respektera personens vilja att inte bli fysiskt berörd eller tröstad i den 

uthärdande fasen av att leva det nya livet, kan sjuksköterskor invänta tillfälle där de är mottagliga 

för tröstande och rehabilitering. När personerna kommer till det känslomässiga lidandet där de 
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visar känslor kan sjuksköterskor trösta, visa att de finns där och att personerna inte är ensamma i 

sin situation. Sjuksköterskor behöver ha möjlighet att stötta personerna i sorgeprocessen i de 

olika faserna och enligt Mayan, Morse och Eldershaw (2006) kan stöd och en god relation med 

hälso- och sjukvårdspersonal underlätta en omformulering och acceptans av livet trots sjukdom 

och funktionsnedsättning.  

I denna studies resultat framkom dock att personer med traumatisk ryggmärgsskada ofta kände 

sig oförstådda av människor runtomkring dem och att det fanns en önskan att bli behandlad som 

dem var innan skadan. Jumisko, Lexell och Söderberg (2007) beskriver i sin studie att personer 

som lever med en traumatisk hjärnskada upplevde sig bittra över människor som tagit avstånd 

från dem och att vänner och bekanta slutade höra av sig efter skadan. De hade också erfarenheter 

att bli avvisade av tidigare vänner på grund utav att de inte blev förstådda efter skadan. I likhet 

med resultatet i denna litteraturstudie visar Jumisko et al. (2007) att personer som drabbats av 

traumatisk skada behöver bemötas som sig själva och bli sedda bortom sin funktionsnedsättning 

för att inte bli bittra. Baserat på detta menar vi att det därför är viktigt för sjuksköterskor att i 

omvårdnad av patienter fokusera på dennes förmågor snarare än funktionsnedsättning. 

Uppmuntrandet av förmågor gör att patienten kan uppleva känslan av att bli sedd som sig själv 

och inte som sitt funktionshinder.  

Vår litteraturstudie påvisade att personer som lever med traumatisk ryggmärgsskada upplevde att 

livet de levt innan skadan inte längre var möjligt då de saknade kapacitet att utföra saker de 

kunnat innan. Trulsson, Johansson, Jansson, Wiberg och Hallberg (2003) beskriver att personer 

som drabbats av huvudtrauma beskrev att de innan skadan var nöjda med sitt liv, fyllda med 

livsglädje och energi vilket ändrades efter skadan då symtomen de upplevde hindrade dem från 

att utföra saker de tidigare kunde. I likhet med resultatet i vår litteraturstudie visar Trulsson et al 

(2003) på att de som upplevt en traumatisk händelse och drabbats av skada kan uppleva att livet 

förändras, framtidsutsikterna blir onåbara efter skadan och att de blir begränsade i att inte ha 

samma förmågor som innan.  

I en studie om upplevelser av förlust och sorg vid kronisk sjukdom beskriver Ahlström (2007) att 

förlusten av kroppsliga funktioner och det tidigare livet upplevdes som mycket svårt hos personer 

med kronisk sjukdom. Deltagarna kunde bli ledsna och sentimentala när de tänkte tillbaka på 

livet som frisk. Det kan relaterats till vårt resultat där vi menar att sjuksköterskor behöver ha 
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kunskap om att personer med sjukdom och skada genomgår en förändring där hela livet påverkas. 

Personer som lever med skada och sjukdom genomgår en förändring av hela personligheten som 

de får leva med livet ut och de behöver lära känna sig själva på nytt. Sjuksköterskor behöver ta 

hänsyn till att det är en jobbig känslomässig situation och behöver ge ett psykologiskt stöd genom 

att lyssna, samtala och stötta patienten. Genom att personerna får bearbeta det psykiska 

välmåendet är det lättare att nå framsteg inom den fysiska förmågan. 

Resultatet i litteraturstudien visar att tillgången till mentala resurser som att vara positiv, tro på 

sig själv och vara orädd bidrog till en god anpassning till det nya livet som funktionsnedsatt. De 

som till största delen upplevde negativa känslor kopplat till livet och skadan hade större problem 

att acceptera sin nya livssituation. Detta kan beskrivas med hjälp av Antonovskys (2005) teori om 

känsla av sammanhang (KASAM). För att få en känsla av sammanhang krävs det tre 

komponenter; begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Känslan av sammanhang får 

personerna att begripa varför situationen uppstått, vad de kan göra för att hantera situationen och 

vad meningen med deras liv är. Vidare beskriver Antonovsky (2005) att dessa komponenter 

uppnår individen genom att finna resurser i livet som gör det möjligt att känna sig inkluderad i 

sitt eget liv. Teorin är vedertagen inom sjuksköterskeyrket varvid vi anser det vara viktigt att 

hjälpa människor som drabbats av traumatisk ryggmärgsskada att organisera de resurser de har att 

tillgå, både mentala och fysiska, för att hjälpa till att finna en begriplighet och hanterbarhet av 

situationen. Med hjälp av resurserna som finns kan sedan en meningsfullhet börja formas och det 

blir då lättare att acceptera det nya livet och finna mening i vardagen vilket kan relateras till 

Antonovskys (2005) KASAM. 

I resultatet framkom det att för att finna mening i den nya livssituationen var det viktigt att 

acceptera den nya identiteten och inte bli begränsad av den fysiska funktionsnedsättningen. Att 

komma fram till en acceptans av den nya situationen kan beskrivas som en transitionsprocess. 

Kralik, Visentin och van Loon (2006) beskriver att transitionsprocessen är en större psykologisk 

förändring som människor genomgår. Ett nytt kapitel i livet börjar där man måste acceptera och 

finna sig själv i den nya livssituationen. En lyckad transitionsprocess leder till en omformning av 

identiteten där personen finner trygghet och acceptans i den nya livssituationen. Baserat på detta 

kan människor som drabbas av traumatisk ryggmärgsskada antas genomgå en transitionsprocess 
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till följd av de stora livsförändringar de ställs inför, de hamnar i en ny livssituation där en 

omformning av identiteten är nödvändig för att kunna gå vidare.  

Kralik och van Loon (2009) beskriver att leva med en kronisk sjukdom medför en 

transitionsprocess, där personen som drabbats av sjukdom måste vara beredd på ständiga 

förändringar i relation till sin hälsa. Sjukvårdspersonals fokus är oftast sjukdom och de symptom 

den medför, men vid kronisk sjukdom är det mycket viktigt att ha det holistiska synsättet och se 

hela personen och dennes behov. Detta sammantaget med resultatet i litteraturstudien, där 

personer som lever med traumatisk ryggmärgsskada även beskrev att många genomgår en 

depression och saknar psykologiskt stöd från vårdpersonal, menar vi talar för att sjuksköterskan 

har en uppgift att stödja personerna att genomgå en lyckad transitionsprocess.  

I en studie om transitionsprocessen hos personer med djup depression beskriver Skärsäter och 

William (2006) flera interventioner för att främja en lyckad process. Interventionerna kan bland 

annat vara att lyssna till och förstå varje enskild individ i relation till det kontext personen 

befinner sig i, göra en individuell rehabiliteringsplan tillsammans med personen, låta personerna 

veta att processen kan ta tid att genomgå samt ge mycket och innehållsrik information. 

I denna litteraturstudie beskrev personer med traumatisk ryggmärgsskada att friheten blev 

begränsad, vilket ledde till att personerna förlorade den spontana förmågan att komma och gå 

som de ville. Det gjorde att dem blev beroende av transportmedel för att kunna ta sig till och från 

aktiviteter vilket gjorde att de hellre avstod från aktiviteter när det inte fanns tillgång att 

transporteras. Enligt Marston och Golledge (2003) avstår personer med funktionsnedsättning från 

aktiviteter när det finns svårigheter att kunna transportera sig på ett smidigt sätt, om det däremot 

finns tillgång till adekvata transportmedel ökar deltagandet i aktiviteter.  

För att personer med traumatisk ryggmärgsskada ska kunna delta i aktiviteter och inte bli 

isolerade i sina hem är det därför viktigt att de har möjlighet att kunna transportera sig. Att bli 

socialt isolerad kan i sin tur föra med sig stora konsekvenser, enligt resultatet från Pantell et al. 

(2013) studie om social isolering kan isoleringen innebära lika stor risk för dödlighet som många 

vanliga riskfaktorer så som rökning, fetma, högt blodtryck och högt kolesterol. Vi anser att 

sjuksköterskor behöver informera patienten om vikten av att inneha ett socialt liv och hitta 

aktiviteter de finner talande samt intressanta för att minska risk för isolering. Patienten behöver 

information om risker med att bli isolerad och förstå dess konsekvenser. 
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I denna litteraturstudies resultat framkom det att för personer med traumatisk ryggmärgsskada var 

det viktigt att känna gemenskap med människor i samma situation som dem själva. Morris, 

Campbell, Dwyer, Dunn och Chambers (2011) beskrev i sin studie att kvinnor som överlevt 

bröstcancer upplevde sig stärkta, mer positiva, samt att de blev förstådda av andra i samma 

situation. Deltagande i supportgrupp hjälpte dem också att finna sin nya roll i livet. Liknande 

fynd visar även andra studier (Tae-Joon, Ming-Yuan, Shah, Woohyun & Gustafson, 2017; 

Zeligman, Varney, Grad & Huffstead, 2018) varför det kan antas att människor som överlevt en 

traumatisk skada eller sjukdom drar stor nytta av att ha gemenskap med andra i samma situation, 

de känner sig förstådda och får ett bättre välmående efter skadan. Genom resultatet i vår 

litteraturstudie och resultatet av forskning tänker vi att föreslagande av olika 

patientorganisationer och supportgrupper till personer med traumatisk ryggmärgsskada kan leda 

till att de känner mer gemenskap i livet och får delta i sociala aktiviteter. 

Litteraturstudiens resultat visade att familjen blev en viktig tillgång efter skadetillfället, och de 

ansågs vara ett stort känslomässigt och fysiskt stöd. I en studie av Dickson, O’Brien, Ward, Allan 

och O’Carroll (2010) framkommer det att anhöriga som vårdar närstående med ryggmärgsskada 

såg det som sin plikt att ta hand om den närstående, även om det inte var något de ville göra. För 

den närstående innebar det en stor förändring i livet och många beskrev att de tappade bort sig 

själv och tvingades prioritera bort sina egna behov. Skadan gjorde att förhållandet mellan den 

anhörige och den skadade ofta förändrades dramatiskt, särskilt i förhållanden mellan make och 

maka eller tvärtom.  

I en studie av Laursen (2015) beskriver anhöriga till kroniskt sjuka att de många gånger kände sig 

bortglömda av vårdpersonal. De anhöriga ville bli guidade av vårdpersonal hur man bäst tog hand 

om sin sjuka närstående och avsaknaden av bra och korrekt information gjorde att den anhörige 

kände sig osäker kring situationen med den närstående. I resultatet i vår litteraturstudie beskriver 

personer att anhöriga gärna ville ta hand om den skadade i så stor utsträckning som möjligt, 

samtidigt beskriver personerna att de var rädda att bli överhjälpta. Laursen (2015) beskriver att 

vårdpersonal bör reflektera mer kring hur pass viktig anhöriga är för kroniskt sjuka. Vi tänker 

därför att i vården av personen med den traumatiska ryggmärgsskadan är det viktigt att 

sjuksköterskor även vårdar de anhöriga, för att de ska få så bra guidning som möjligt. Personerna 
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i patientens närhet blir också drabbade av skadan och för att alla ska må bra i den nya situationen 

är det viktigt att sjuksköterskor ser och uppmärksammar hela familjens behov.  

I resultatet i litteraturstudien beskrev en del personer att den kristna tron var en stor källa till att 

kunna acceptera och känna hopp i den nya livssituationen. Det kan liknas med resultatet från 

Kristiansen et al. (2014) studie där personer beskriver att religionen gjorde att de fick en extra 

känsla av hopp. Om inte den medicinska behandlingen fungerade eller hade nog bra effekt kunde 

personerna lägga sitt hopp i Guds händer. Personerna kände ett hopp om att Gud skulle ge dem 

bättre botemedel och lättnad än vad den medicinska behandlingen kunde ge. Hammer, Mogensen 

och Hall (2009) beskriver hopp som något som ligger djupt inom människan, och innebär att 

personen fortsätter vara positiv oavsett vad som händer. Hoppet anses vara en mycket viktig 

faktor när det kommer till upplevelsen av livskvalitet.  

Resultatet från litteraturstudien och forskning visar att hoppet är mycket viktigt hos personer som 

lever med kroniska funktionsnedsättningar eller sjukdomar. Vi anser därför att det är viktigt att 

sjuksköterskor uppmärksammar personers behov av hopp och det religiösa eller existentiella 

behovet som personerna också kan ha. Om hoppet stärks är det god chans att öka livskvaliteten 

för personerna. Hammer et al. (2009) beskriver att patienter ofta pratar om hopp i form av olika 

metaforer, varvid det är viktigt för sjuksköterskor att vara lyhörda och uppfatta dessa metaforer 

för att förstå vad det är patienten egentligen menar. Vidare beskriver Hammer et al. (2009) att 

sjuksköterskor måste ge mycket information till patienten om vad hopp är och kan vara, för att 

patienten ska få en insikt i att hopplöshet och hopp går hand i hand.   

 

Metoddiskussion 

Enligt Holloway och Wheeler (2010, s. 302) uppnås en studies trovärdighet genom att uppnå 

pålitlighet, tillförlitlighet, bekräftbarhet och överförbarhet.  

Pålitlighet innebär att läsaren ska kunna följa metod och analysprocessen och återupprepa studien 

(Holloway & Wheeler, s.302 - 303). Pålitligheten i denna studie påvisar författarna genom att 

presentera en systematisk litteratursökning i tre olika databaser och presenterar dessa i en tabell. 

Pålitligheten stärks ytterligare genom att författarna har deltagit i ett flertal seminarium med 

lärare och andra studenter som har granskat arbetets gång genom alla steg i forskningsprocessen. 

Författarna har varit ovana att arbeta med kvalitetsgranskning och protokoll vilket kan leda till att 
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granskningen sett annorlunda ut om vanan hade funnits. Det gör att kvalitetsgranskningen kan ha 

brister. Kvalitetsgranskningen skedde på var sitt håll vilket dock stärker pålitligheten och att 

artiklarna fick en rättvis bedömning av kvalitén. 

Tillförlitlighet innebär att resultatet är reproducerbart och stämmer överens med individens 

upplevelse (Holloway & Wheeler, 2010, s. 303). Resultatet har inte kunnat kontrolleras av 

deltagarna i alla studier som ingått i analysen, vilket kan sänka tillförlitligheten något. Författarna 

har däremot stärkt tillförlitligheten genom att citera deltagarna i artiklarna. I litteraturstudien 

användes flera databaser i sökningen för att hitta relevanta artiklar som svarade mot syftet. Enligt 

Bengtsson (2016) stärker detta tillförlitligheten i litteraturstudien då det blir en mindre risk att 

relevant data blivit utlämnad då olika databaser kan innehålla olika vetenskapliga material. 

Överförbarhet innebär att resultatet kan överföras till andra kontext och liknande situationer 

(Holloway & Wheeler, 2010, s. 303). Studier från olika delar av världen är använda vilket stärker 

resultatet och visar på en helhetsbild över hur personer med traumatisk ryggmärgsskada upplever 

sin situation. Endast kvalitativa studier är använda vilket gör att resultatet inte är överförbart för 

alla människor som har en traumatisk ryggmärgsskada utan andra personer kan ha andra 

upplevelser än de som beskrivits.  

Bekräftbarhet innebär att resultatet och fynden ska stämma överens med studiens syfte samt att 

fynden ska kunna spåras tillbaka till originalkällan (Holloway & Wheeler, 2010, s.303). 

Analysens bekräftbarhet stärktes av att författarna tog ut text som svarade mot syftet ur artiklarna 

och läste dessa flertalet gånger. Genom att textenheterna kodades i analysen och att analysen 

genomfördes var för sig stärktes bekräftbarheten. Alla textenheter översattes från engelska till 

svenska och kondenserades sedan, vilket kan medföra att viktigt innehåll har översatts felaktigt 

eller uteslutits. Vi hanterade detta genom att båda författarna granskade översättningen och 

kondenseringen var för sig vilket ledde till att den kontrollerades två gånger.  

 

Slutsatser 

Vår slutsats är att människor som drabbats av traumatisk ryggmärgsskada upplever en stor 

förändring i livet som kan leda till en livskris. För att personerna ska återfå mening i livet är det 

viktigt att hjälpa dem att acceptera sin skada och återgå till ett vardagsliv där de får känna sig 
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produktiva så tidigt som möjligt. Det är viktigt att sjuksköterskan finns där för personerna med 

traumatisk ryggmärgsskada genom att lyssna aktivt, finnas där för tröst, stötta och motivera dem 

att utföra saker de kan självständigt. Det är viktigt att sjuksköterskor ser personen som en egen 

individ och inte som en funktionsnedsättning. Sjuksköterskor måste våga fråga kring fysiska 

förändringar som personerna kan ha drabbats av, inte misstro dem och även bry sig om det 

psykiska välmåendet. Familjen och närstående var ett viktigt stöd för personer med traumatisk 

ryggmärgsskada, det är därför viktigt att vi bjuder in anhöriga i vården och visar att de är viktiga i 

rehabiliteringen samt känner sig som ett viktigt stöd.  

Människor som drabbats av traumatisk ryggmärgsskada kan söka vård på vilken avdelning eller 

institution som helst, därför är det viktigt att sjuksköterskor har kunskap om hur vi ska bemöta 

dessa personer och hjälpa dem tillbaka till ett vardagsliv. I dagsläget finns det inte mycket 

kvalitativ forskning inom ämnet, vi anser att det behövs mer forskning inom området för att 

kunna erbjuda personer som lever med traumatisk ryggmärgsskada ett fullgott bemötande. I vår 

litteraturstudie framkom det att personerna saknade psykologisk stöttning av vårdpersonal i 

rehabiliteringen och mer fokusering lades på den fysiska förmågan. Flertalet personer drabbades 

av självmordstankar och hamnade i djupa depressioner vilket kan härledas till bristen på att 

vårdpersonal inte frågar hur personerna mår, hur de känner inför det nya livet och att de inte 

uppmärksammar personen för den de är. Det behövs därför mer forskning inom området om hur 

personer med traumatisk ryggmärgsskada vill att det psykologiska stödet ifrån vårdpersonal ska 

se ut, hur de vill bli bemötta av vården och även hur vårdpersonal upplever det är att ge 

psykologiskt stöd till personer som drabbats traumatisk ryggmärgsskada.  
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