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Sammanfattning 

Bakgrund: Personer med traumatisk hjärnskada kan få långvariga kroniska besvär. 

Anhöriga är ofta involverade i deras vård och finns med under hela vårdförloppet. 

Anhöriga har också en viktig roll och ansvar för det vardagliga livet i hemmet. Syfte: 

Syftet var att beskriva anhörigas erfarenheter av att leva med en närstående med 

traumatisk hjärnskada. Metod: En allmän litteraturstudie genomfördes, där elva 

artiklar analyserades med hjälp av innehållsanalytiskt tillvägagångssätt. Resultat: Det 

framkom fyra kategorier ifrån resultatartiklarna: att ta ansvar och anta olika roller, 

att leva i en oviss och oförutsägbar situation, att få stöd och att finna en egen inre 

kraft. Det var en stor påfrestning för anhöriga att anta den vårdande rollen för att 

stödja den traumatiskt hjärnskadade. Ovissheten kring den traumatiskt hjärnskadades 

prognos tillsammans med bristen på information och kunskap, satte de anhöriga i 

stress. Behovet av stöd till anhöriga var multidimensionellt där det initiala stödet kom 

främst från sjukvårdspersonalen medan det senare i förloppet övergick till familjen 

och samhället. Anhöriga fick använda egna resurser och egen inre kraft för att hantera 

sin situation. Konklusion: För att underlätta livet för anhöriga och traumatiskt 

hjärnskadade, behöver vården ha bättre strategier och samhället ha bättre kunskap och 

förståelse för sjukdomen. 
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Abstract 

Background: Individuals with traumatic brain injury can sustain chronical lasting 

sequalae’s. Relatives are often involved in their care and present during the whole 

process. Relatives also have an important role and responsibility in the everyday life. 

Aim: The aim was to describe relatives’ experiences of living with a next of kin with 

traumatic brain injury. Method: A general literary study was performed, where 

eleven articles were analyzed, with content analytic approach. Result: Four categories 

emerged from the result articles: to take responsibility and adopt different roles, to 

live in an uncertain and unpredictable situation, to receive support and to find own 

inner strength. It was a big strain for relatives to take on the caring role of supporting 

the traumatic brain injured. The uncertainty of the prognose, along with the lack of 

information and knowledge, putted the relatives in distress. The need of support was 

multidimensional where the initial support came from healthcare personnel and then 

from family and community. Relatives had to use own resources and inner strength to 

manage their situation. Conclusion: To ease life for relatives and traumatic brain 

injured, health care needs to have better strategies and the community better 

knowledge and understanding for the disease. 
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Inledning 

Runt om i världen drabbas årligen 50 miljoner människor av traumatisk hjärnskada. 

Detta till en uppskattad kostnad av 400 miljarder dollar årligen (Maas et al., 2017). I 

Sverige drabbas cirka 70 000 personer årligen av förvärvad hjärnskada (Hjärnfonden, 

2015) varav cirka 20 000 är traumatisk hjärnskada och 20 procent av de traumatiska 

hjärnskadorna får långvariga besvär (Hjärnkraft och Riksskadade förbundet RTP, 

2018; Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, 2019). Traumatisk 

hjärnskada är den sjätte vanligaste dödsorsaken i Sverige (Socialstyrelsen, 2019) och 

det är den mest frekventa orsaken till för tidig död och handikapp av unga i Sverige 

(Hjärnfonden, 2015).   

  

Patienter med traumatisk hjärnskada är ofta i behov av omvårdnadsinsatser efter 

utskrivningen från sjukhuset, vilket innebär att ansvaret övergår till öppenvård (SFS 

2017:30). I praktiken läggs dock ett stort ansvar på anhörigas axlar. År 2018 gjordes 

en beräkning som visar att 1,3 miljoner anhöriga vårdar eller stödjer någon 

familjemedlem i Sverige. Vårdandet upptog så stor del av deras engagemang att, av 

de 900´000 i arbetsför ålder, drog 140´000 personer ner på sin arbetstid eller slutade 

arbeta helt för att ta hand om patienten. Utöver detta beräknades att cirka var fjärde 

anhörig, till patienter med traumatisk hjärnskada, ådrog sig egen sjukdom relaterat till 

överbelastningen (Hjärnkraft och personskadade förbundet RTP, 2018; Nationellt 

kompetenscentrum anhöriga, 2019). Sjuksköterskan i sitt omvårdnadsarbete behöver 

ha en helhetssyn och förstå även anhörigas situation och behov (Benzein & Saveman, 

2004). 

 

Bakgrund 

Traumatic brain injury 

Traumatic brain injury (TBI) är den internationella termen vilken används i svensk 

litteratur som omskrivning och ersättning för svenska versionen av traumatisk 

hjärnskada (Hjärnkraft och Riksskadade förbundet RTP, 2018). I föreliggande arbete 

kommer den internationella termen för traumatisk hjärnskada att användas, det vill 

säga TBI. 

 

TBI definieras av Centers for Disease Control and Prevention (2019) som en störning 

i hjärnans normala funktion relaterat till skador orsakat av slag, stöt eller penetration 

av skallen. Hjärnkraft och Riksskadade förbundet RTP (2018) skriver att förvärvad 

hjärnskada består av två kategorier, TBI och “hjärnskada av andra orsaker”. I 

subkategorin TBI ingår fallolyckor, trafikolyckor, misshandel och vapenskada. Enligt 

Menon, Schwab, Wright och Maas (2010) används TBI som ett paraplybegrepp där 

vissa åkommor antas falla in, men som egentligen inte gör det. Det har antagits i flera 

år att begreppet är självförklarande, men på senare tid har terminologin gått från head 
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injury till traumatic brain injury. Den nya definitionen beskriver förståelsen av att 

skadan är på hjärnan och inte hjässan eller skallbenet. Symptomen för TBI är unikt för 

varje olycka, detta gäller både i det akuta och posttraumatiska skedet. Symptom kan 

vara förvirring, desorientering , svaghet, balanssvårigheter, afasi, pares, 

minnesförlust, känselbortfall med flera. Det är viktigt, både som sjukvårdspersonal 

och anhörig, att ha en förståelse för differentialdiagnoser till TBI. Droger, alkohol, 

post traumatic stress disorder och mediciner kan vara differentialdiagnoser till att TBI 

(Menon, Schwab, Wright & Maas, 2010).  

 

I akuta skedet efter olyckan ses en traumatisk kris såväl för patienten som för den 

anhöriga och familj. Krisen kännetecknas initialt av bland annat irrationella 

handlingar, bortstötning av verkligheten eller likgiltighet. Fortsatt följer en reaktion 

där många frågor ställs och psyket försöker ofta hitta förklaringar eller hålla kvar vid 

vad som en gång var. I detta skede finns stor risk att försvarsmekanismer som 

regression och förnekelse kommer att framträda (Cullberg, 2006). 

  

Hela omvårdnadsteamet måste, med utgångspunkt från patientens resurser och 

begränsningar, arbeta mot ett långsiktigt gemensamt mål. Kring patientens 

rehabilitering av TBI har både patienten själv och anhöriga en viktig del i 

omvårdnadsteamet. Patienten kommer under rehabiliteringen att genomgå flera faser 

och pendla fram och tillbaka genom dessa faser. En del av rehabiliteringens mål bör 

därför vara att förebygga komplikationer som flykt, depression, agitation och apati. 

Närvaron av anhöriga är en viktig del i rehabiliteringen liksom att upprätthålla den 

anhörigas mentala hälsa (Lohne, Raknetangen, Mastad & Kjærstad, 2011). Anhörigas 

oro kan ses minska genom närvaro och framsteg i rehabiliteringen (Norup, 

Kristensen, Poulsen, Nielsen & Mortensen, 2013). Det finns en risk för depression 

hos patienter som drabbats av TBI. Primära orsaker (neurologiska skador) men även 

sekundära orsaker (funktionsbortfall och försämrad livskvalité) kan ses som utlösande 

för patientens depression. Modlöshet och utanförskap kommer att förstärka risken och 

rehabiliteringen kan antas bli lidande (Lohne et al., 2011). 

  

I ett senare skede kan det verka som att den TBI-drabbade inte har några skador, men 

sanningen är en annan. Det enda konkreta fyndet för skadan som kan finnas, är 

diffusa nervskador vilka i hälften av fallen kan påvisas med 

magnetkameraundersökning. Problem (allmänna neurologiska, kognitiva eller 

psykologiska) som patienter med diagnosen TBI påvisar kan anses kroniska, detta 

gäller även i fall av lättare TBI (Scheid & Cramon, 2010).  

 

Sjuksköterskans roll 

Enligt Wright, Watson och Bell (2002) beskrivs sjuksköterskans roll i vårdandet med 

sex föreställningar som är generella riktlinjer att följa vid arbete med familjer. Dessa 

är, kunna bedöma förändringar, klargöra förändringar, underlätta förändringar, 
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konsolidera förändringar, övervaka förändringar och genomgå förändringar. Risken 

finns att sjuksköterskans subjektiva uppfattning av förändringar skiljer sig från patient 

och anhörigas uppfattning. Sjuksköterskan är inte en förändringsagent och bör således 

inte inta ett hierarkiskt förhållningssätt. Rollen som sjuksköterskan har vid bemötande 

av patienten, bör bjuda in till en känsla av trygghet och tillförlitlighet genom att vara 

terapeutisk. Patient och anhörigas egna reflektioner ska kunna uppstå och diskuteras 

vidare med mål att stärka deras hälsa. I denna interaktion bör sjuksköterskan vara 

öppen för egen påverkan. Det är även viktigt att sjuksköterskan är öppen till det 

eftersträvade resultatet eftersom varje individ är unik (Wright et al., 2002). 

 

En av sjuksköterskans kärnkompetenser är samverkan i team (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2017) och anhöriga betraktas som nyckelmedlemmar av 

sjuksköterskor som har ett omvårdnadsansvar för patienter med TBI (Welch Bacon, 

Eriksson, Kay, Weber & Valovich McLeod, 2017). Det är sjuksköterskans ansvar att 

säkerställa en god och säker omvårdnad genom samverkan, kommunikation och 

kontinuitet i teamet. Inom teamet ska anhöriga liksom omvårdnadspersonalens 

kompetenser komplettera varandra med patientens bästa i sikte. Patientens anhöriga är 

inkluderade i sjuksköterskans kärnkompetens personcentrerad vård, vilken beskriver 

att sjuksköterskan ska bedöma, planera, genomföra och utvärdera vården. Dessutom 

ska sjuksköterskan stärka patienten och anhörigas egenvård genom att främja kunskap 

och behov i den aktuella situationen (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). I 

vårdteamet som formas kring den TBI-drabbade är det många som är delaktiga. 

Sjuksköterskan har en god insikt, genom observationer, över den TBI-drabbades 

behov och justeringar. Sjuksköterskor erfar också att den TBI-drabbade tillsammans 

med anhöriga, är nyckelpersoner i samma vårdteam. Sjuksköterskan bör ge viktig 

information som gör att den TBI-drabbade och anhöriga vet vad som väntas efter 

olyckan. Den TBI-drabbade kan berätta vilka subjektiva symptom som uppstår 

samtidigt som anhöriga ser den TBI-drabbade och kan skildra utveckling och 

problem. Det är viktigt att den TBI-drabbades subjektiva och anhörigas objektiva 

information, kring problem och utveckling, är med och formar och utvärderar 

sjuksköterskans plan av återhämtning för den TBI-drabbade (Welch Bacon, Eriksson, 

Kay, Weber & Valovich McLeod, 2017). 

 

Omvårdnadsteoretisk referensram 

Benner och Wrubel (1989) är omvårdnadsteoretiker som skrivit boken “The Primacy 

of Caring”. De menar att det inte kan finnas omvårdnad utan omsorg varför omsorgen 

ses som den grundläggande kärnan i deras arbete. Att ha omsorg innebär att kunna 

fokusera på någon annan än sig själv, vilket anses vara en naturlig egenskap för 

människan. En känsla av meningsfullhet kan då skapas i livet när exempelvis en 

anhörig vårdar sin närstående. 
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Benner och Wrubel (1989) beskriver med sin teori, förståelsen som behövs för 

personen och de aspekter som utgör kontexten. Teorin bygger på fyra aspekter som 

binder en person med ett visst sammanhang, dessa är kroppslig intelligens, speciella 

intressen, bakgrundsförståelse och situation. Kroppslig intelligens förklaras som 

sinnesintryck och kroppsliga känslor som personen upplevt tidigare i livet, vilket gör 

att personen handlar utifrån den kunskapen. Speciella intressen är konkreta saker som 

personen bryr sig om och kan definiera personen. Vikten som läggs på sammanhanget 

beror på den egna prioriteten av intressen, exempelvis en närståendes olycka. 

Bakgrundsförståelsen är personens kunskap om hur omvärlden fungerar, denna startar 

vid födseln och regleras under hela livet men formas främst från kulturen personen 

föds in i. Sista aspekten är situationen personen befinner sig i eller ställs inför, detta 

sker konstant vare sig personen vill eller ej. En kombination av dessa fyra aspekter 

skapar ett sammanhang vilket ställer personen sårbar och upplevelsen av stress 

framträder. Kombinationen är dynamisk och förändras beroende på förekomsten av 

ovan nämnda aspekter, vilket kan förändra upplevelsen av stress. Exempel på 

stressutlösande faktorer är brist på eller ingen bakgrundsförståelse eller kroppslig 

intelligens. För att hantera stress kan personen ta till olika copingstrategier. 

Copingstrategier är ett sätt att arbeta emot stressen och inte något som botar orsaken. 

Exempel på copingstrategier är att söka information, ändra tankesätt angående 

situationen och med hjälp av andra aspekter försöka påverka sitt välmående. Det ställs 

ett krav på sjuksköterskan om att besitta en fördjupad förståelse över den situation 

som en patient och anhörig befinner sig i, samt prioriteringar som de har i olika 

sammanhang. (Benner & Wrubel, 1989). När anhöriga hamnar i en ovan situation 

som inte är hanterbar, exempelvis när en närstående drabbas av en traumatisk 

händelse, beskriver Ogilvie, Foster, McCloughen och Curtis (2015), behovet av 

riktlinjer och kunskap hos vårdpersonalen för att bättre stötta familjer som råkar ut för 

en traumatisk upplevelse.  

 

Problemformulering 

Personer med TBI förekommer på olika vårdinrättningar såsom i slutenvård, 

öppenvård och hemsjukvård. Anhöriga är ofta involverade i deras vård och finns med 

under hela vårdförloppet. Anhöriga har också en viktig roll och ansvarar för det 

vardagliga livet i hemmet. Allmänsjuksköterskan kommer därför inom sitt 

yrkesutövande möta denna patientgrupp tillsammans med anhöriga. För att 

sjuksköterskan på ett bra sätt ska kunna möta de anhörigas behov är det angeläget att 

fördjupa kunskapen om deras erfarenheter. 

 

Syfte 

Syftet var att beskriva anhörigas erfarenheter av att leva med en närstående med TBI. 
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Metod. 

En allmän litteraturstudie användes som metod (Forsberg & Wengström, 2015; 

Segesten, 2017).  

 

Datainsamling 

En sökning på Digitala Vetenskapliga Arkivet (2019) gjordes för att säkerställa att 

syftet inte var undersökt inom Halmstad högskola de senaste fem åren.  

  

I enlighet med Östlundh (2017) delas datainsamlingen in i två steg, inledande 

informationssökning och egentlig informationssökning. I den inledande 

informationssökningen skapade vi oss en förståelse för ämnet och strategier av 

sökningen. Inledningsvis kontaktades P. Linhard (personlig kommunikation, 6 

september 2019) och fick på så vis inspiration genom bland annat “Neurotrauma 

2017”s föreläsningar. Av flera tips valde vi att titta närmare på B-M. Bellander och P. 

Sojkas föreläsningar på konferensen neurotrauma i Karlstad (Make my day film, 

2017a; Make my day film, 2017b) och organisationen hjärnkraft (Hjärnkraft 

Hjärnskadeförbundet, 2019). Den fortsatta vetenskapliga bekantskapen gjordes via 

databaserna PubMed och Cinahl. Dessa sökningar gjordes osystematiskt för att skapa 

en överblick om ämnet. Den inledande informationssökning ökade vår förförståelse 

för ämnet och söktekniker. Genom den utökade förförståelse som erhölls kunde 

problemformulering utformas och sökorden fastställas (Östlundh, 2017). Följande 

sökord bestämdes: omvårdnad, traumatisk hjärnskada, erfarenhet och familj.  

  

Den egentliga informationssökningen gjordes i databaserna PubMed och Cinhal 

(Forsberg & Wengström, 2015). Vi valde två olika databaser som båda är inriktade på 

omvårdnads och medicinsk forskning. Båda databaserna är främst skrivna på engelska 

varför det var av vikt för oss att översätta kärnord i vårt syfte till engelska (se tabell 1) 

(Karlsson, 2017). Orden översattes med hjälp av svensk-engelsk ordbok och vidare 

användes dessa ord i databasernas ämnesord (bilaga A). Översättningen till engelska 

på valda ord blev nursing, traumatic brain damage, experience och family. I senare 

skede tillkom sökordet stöd för att göra en kompletterande sökning med syfte att inte 

missa relevanta artiklar, översättningen av stöd blev support (Berglund, 2010). Enligt 

Östlundh (2017) används databasernas tesarusar, MeSH-termer (MeSH) och Main 

Headings (MH), för att använda oss av deras deskriptorer (ämnesord) för att komma 

runt språkliga svårigheter. På respektive databas rekommenderades ämnesord vid 

sökning på våra översättningar. Likvärdiga deskriptorer användes, om möjligt, på 

respektive databas för likvärdiga sökningar. På Cinahl valdes respektive ämnesord 

tillsammans med samtliga underliggande ämnesord genom att kryssa i “explode”, 

vilket redovisas som ”+” (se bilaga A). Den booleska operatorn ”AND” användes för 

att få med alla sökorden tillsammans och få ett specifikt resultat (Forsberg & 

Wengström, 2015). Experience*, Famil* och Support* användes som fritext med 
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trunkering så att alla ordens böjningar inkluderades i sökningen, såsom experiences, 

experienced, family, families, supportive och supporting med flera. För optimering av 

databassökningarna användes olika kombinationer av ämnesord och fritext. De 

sökningar som gav relevanta träffar är redovisade nedan samt i bilaga B. 

 

Tabell 1: Översättning Svenska - Engelska  

Svenska Engelska 

“Omvårdnad” “Nursing” 

“Traumatisk”  “Traumatic” 

“Hjärnskada” “Brain damage” 

“Erfarenhet” “Experience” 

“Familj” “Family” 

(“Stöd”) (“Support”) 

() = Kompletterande sökord 
(Berglund, 2010). 
  

Inklusionskriterier och exklusionskriterier 

Artiklarna som vi väljer ska ha en vetenskaplig kvalitet som uppfyller kvalitetgrad I 

enligt Carlsson och Eimans granskningsmall (Carlsson & Eiman, 2003). Artiklarna 

ska vara skrivna på engelska och utgå från anhörigas perspektiv. Artiklarna ska ha 

etiskt övervägande och i de fall minderåriga deltagare finns, ska författarna ha tagit 

ställning till detta. I arbetet inkluderades traumatisk hjärnskada vilket exkluderade 

andra skador på hjärnan såsom neurologiska sjukdomar, stroke, tumörer, 

drogrelaterade sjukdomar med flera. Endast artiklar mellan 2009 och oktober 2019 

och som var Peer Reviewed användes. Artiklar som vid granskning av 

sammanfattning, inte hade sammanfattning eller vars sammanfattning var så 

bristfällig att inklusions- och exklusionskriterier inte kunde tas ställning till, 

exkluderades systematiskt. Även översiktsartiklar exkluderades.  

  

PubMed  

I PubMed gjordes fyra sökningar med deskriptorerna Craniocerebral trauma 

[MeSH], Life change events [MeSH], Nursing [MeSH] och Social Support [MeSH] 

(National Center for Biotechnology Information, 2019). I sökningarna användes även 

fritextorden famil*, experience* och support*. Craniocerebral trauma [MeSH] och 

famil* användes i samtliga sökningar. Alla resultatartiklar från PubMed söktes upp 

via andra databaser och tidskrifterna för att garantera att de var Peer Reviewed.  
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I första sökningen användes Life change events [MeSH] AND Craniocerebral trauma 

[MeSH] AND famil* med begränsning på 10 år. Sökningen gav 14 träffar där alla 

titlarna granskades efter relevans till arbetet. Utifrån relevans på titlarna valdes att 

granska 8 av artiklarnas abstract, varav 7 lästes i sin helhet. Endast 3 av artiklarna 

svarade till ovan angivna kriterier och syfte (se bilaga B).  

 

Vid andra sökningen användes Life change events [MeSH] AND Craniocerebral 

trauma [MeSH] AND famil* AND support* med begränsning på 10 år. Sökningen 

gav 12 träffar där alla titlarna var dubbletter (se bilaga B). 

  

I den tredje sökningen användes Nursing [MeSH] AND Craniocerebral trauma 

[MeSH] AND experience* AND famil* med begränsning på 10 år. Sökningen gav 9 

träffar där alla titlarna granskades efter relevans till arbetet. Utifrån relevans på 

titlarna valdes att granska 5 av artiklarnas abstract, varav 5 lästes i sin helhet. Endast 3 

av artiklarna svarade till ovan angivna kriterier och syfte, varav 1 var dubblett (se 

bilaga B).  

  

I sökning nummer fyra användes Nursing [MeSH] AND Social support [MeSH] AND 

Craniocerebral trauma [MeSH] AND experience* AND famil* med begränsning på 

10 år. Sökningen gav 0 träffar (se bilaga B).  

  

Cinahl 

I Cinahl gjordes fyra sökningar med deskriptorerna Head injuries+ [MH], Life change 

events+ [MH], Nursing care+ [MH] och Support, Psychosocial+ [MH] (EBSCO 

health, 2019). I sökningarna användes även fritextorden famil*, experience* och 

support*. Head injuries+ [MH] och famil* användes i samtliga sökningar.  

 

I första sökningen användes Life change events+ [MH] AND Head injuries+ [MH] 

AND famil* med begränsning på 10 år och endast Peer reviewed-artiklar. Sökningen 

gav 30 träffar där alla titlarna granskades efter relevans till arbetet. Utifrån relevans 

på titlarna valdes att granska 15 av artiklarnas abstract, varav 10 lästes i sin helhet. 

Endast 4 av artiklarna svarade till ovan angivna kriterier och syfte (se bilaga B).  

  

Vid den andra sökningen användes Life change events+ [MH] AND Head injuries+ 

[MH] AND famil* AND Support* med begränsning på 10 år och endast Peer 

reviewed-artiklar. Sökningen gav 16 träffar där alla titlarna var dubbletter (se bilaga 

B).  

  

I den tredje sökningen användes Nursing care+ [MH] AND Head injuries+ [MH] 

AND experience* AND famil* med begränsning på 10 år och endast Peer reviewed-

artiklar. Sökningen gav 17 träffar där alla titlarna granskades efter relevans till 

arbetet. Utifrån relevans på titlarna valdes att granska 9 av artiklarnas abstract, varav 
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6 lästes i sin helhet. Endast 2 av artiklarna svarade till ovan angivna kriterier och syfte 

varav 1 var dubblett (se bilaga B). 

  

I fjärde sökningen användes Nursing care+ [MH] AND Suppport, Psychosocial+ 

[MH] AND Head injuries+ [MH] AND experience* AND famil* med begränsning på 

10 år och endast Peer reviewed-artiklar. Sökningen gav 4 träffar där alla titlar var 

dubbletter (se bilaga B). 

 

Kvalitetsbedömning 

Ytterligare sökningar gjordes i både PubMed och Cinahl med olika varianter av fritext 

för att undvika språkliga bortfall. Som komplement till översättningen på anhörig 

användes Next of kin (fritext) och relative* (fritext) med trunkering. Som komplement 

till översättningen på stöd användes aid* (fritext) och help* (fritext), båda med 

trunkering. Då sökningarna inte ansågs ge något tillägg till tidigare resultat redovisas 

de inte.  

  

Artiklarna som hittades (se bilaga B) ställdes i en tabell för upptäckten av dubbletter, 

dessutom graderades de utifrån titelns relevans till syftet enligt följande; 1 = Relevant, 

2 = Delvis relevant och 3 = Ej relevant. I de fall artiklarna uppnådde gradering 1 och 

2 lästes sammanfattningarna, totalt 37 st. 28 st av sammanfattningarna var i enlighet 

med vårt syfte varför vi valde att läsa hela artiklarna. En artikel kunde dock ej 

kommas åt varför den exkluderades. Efter inläsning återstod endast 11 artiklar som 

nådde våra inklusions- och exklusionkriterier (se bilaga B). En granskning av 

artiklarna gjordes enligt Carlsson och Eiman (2003) för att säkerställa den 

vetenskapliga kvalitéten, alla artiklar uppgick till grad 1 (se bilaga C). 

 

Dataanalys 

När insamling och kvalitetsgranskning av resultatartiklar var klar genomfördes 

databearbetning enligt innehållsanalysens fem steg. Artiklarna lästes igenom flera 

gånger för god kännedom och förståelse av helhet. Artiklarnas resultat 

sammanfattades, identifierades och kodades både enskilt och gemensamt. Koderna 

lästes sedan ytterligare flertalet gånger i syfte att uppnå vidare förståelse. Ur dessa 

koder skapades i tredje steget kategorier. I det fjärde steget skapades övergripande 

teman av kategorierna utifrån likheter och skillnader. En tolkning av de framtagna 

teman gjordes och resultat formades (Forsberg & Wengström, 2015). 

  

Forskningsetiskt övervägande 

Lagen om etikprövning av forskning som avser människor (SFS 2003:460) är en lag 

som alla forskare måste förhålla sig till i forskning som berör människor i Sverige. 

Denna lag är viktig för litteraturstudier vars vetenskapliga artiklar berör människor. 
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Lagen om etikprövning av forskning som avser människor (SFS 2003:460) säger att 

samtycket från deltagarna måste vara dokumenterat för att gälla. När forskningen 

berör exempelvis anhörigas upplevelser kan det innebära att minderåriga deltagare 

studeras, i dessa fall krävs en förmyndare som ger samtycke för deltagaren (SFS 

2003:460). För att säkerställa anonymitet hos deltagarna ska lagen med 

kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning följas (SFS 2018:218). 

 

Helsingforsdeklarationen är en forskningsetisk riktlinje, avsedd för främst läkare och 

de som utövar någon typ av medicinsk forskning (World Medical Association, 2019). 

Kliniska Studier Sverige (2017) förklarar att Helsingforsdeklarationens främsta regel 

är att individens omsorg aldrig får äventyras för samhällets eller vetenskapens 

intressen. En annan viktig aspekt Kliniska Studier Sverige (2017) lyfter, är samtycke 

vid identifierbara prover och data om det är avsett att användas i nya ändamål. Vidare 

säger Helsingforsdeklarationen att om det inte finns möjligheter till ett samtycke 

måste en etisk kommitté godkänna forskningen innan den fortskrider (World Medical 

Association, 2019). 

 

Det finns i Belmontrapporten (1979) tre grundläggande principer vad gäller 

forskningsetik, respekt för personer, göra gott och rättviseprincipen. Vad gäller 

respekt för personen ska individens autonomi bevaras då individen ses som förmögen 

att fatta sina egna beslut och av den anledningen ska respekten för autonomi bevaras. 

De individerna med begränsad autonomi till följd av exempelvis sjukdom ska 

skyddas. Att göra gott principen innebär att ingen individ får komma till skada. Det 

inkluderar även att fördelarna med forskningen ska maximeras samt att eventuell 

skada ska minimeras. Den sista principen är rättviseprincipen och berör fördelningen 

av för -och nackdelar inom forskning. Lika fall ska behandlas så lika som möjligt och 

utan särbehandling. I de fall särbehandling sker, skall moralisk relevans finnas för att 

motivera särbehandlingen. Principerna tillsammans är en vägledning inom 

forskningsetik om problem skulle uppstå (Belmontrapporten, 1979). 

  

De artiklar som använts i denna studie har genomgått en bedömning av vetenskaplig 

kvalité enligt Carlsson och Eimans (2003) granskningsmall för kvantitativa och 

kvalitativa studier, där samtliga artiklar har uppnått grad 1. Nio av artiklarna har 

genomgått etisk granskning med godkännande av en etisk kommitté. Av de 

kvarstående två artiklarna hade en sökt och fått skriftligt medgivande från deltagarna 

och den andra beskrivit att de förhåller sig till adekvat lagstiftning (Forsberg & 

Wengström, 2015). 
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Resultat 

Att ta ansvar och anta olika roller 

Det fanns genomgående ett starkt engagemang hos anhöriga att hjälpa den som 

drabbats av TBI. Engagemanget grundades i deras samhörighet efter att ha genomgått 

svåra tider tillsammans och kärleken till varandra (Savage & Egan, 2018), även rollen 

som partner gjorde att den anhöriga kände en stor pliktkänsla (Knox, Douglas & 

Bigby, 2015). Detta engagemang gjorde att anhöriga iklädde sig många olika roller 

(Knox et al., 2015; Savage & Egan, 2018; Tam, McKay, Sloan & Ponsford, 2015), där 

flera av åtagandena var fysiska sysslor som liknade vårdpersonalens. Anhörigas stora 

engagemang och vilja att anta olika roller bidrog till att de lärde sig vad 

professionerna gjorde, för att kunna vara till bättre hjälp. Exempel på anhörigas 

åtaganden var att bädda sängen och assistera vid rehabiliteringen (Savage & Egan, 

2018). Oavsett beteenden eller problematik uppgav flera anhöriga att de kände ett 

starkt band till sina åtaganden. Exempelvis angav ett syskon att det var tufft 

ekonomiskt men att hon ändå skulle göra allt för att ge bästa förutsättningar till 

återhämtning för den TBI-drabbade. När anhöriga hade ett starkt band till den TBI-

drabbade ledde detta till många anpassningar för att kunna klara av alla åtaganden. En 

kvinna sa sig ha insikten att hon en dag kommer att vara vårdare till alla i sin familj 

och att hennes livsmål måste helt anpassas efter detta (Degeneffe & Olney, 2010). 

 

Anhöriga tog ansvar genom att lära sig och utveckla olika tekniker om fungerade 

omvårdnadsstrategier vilket bidrog till individens beteendeutveckling (Knox et al., 

2015; Savage & Egan, 2018; Tam et al., 2015). Att fatta ett beslut var många gånger 

en process med flera aspekter samtidigt vilket den TBI-drabbade hade svårt med som 

följd av TBI. Anhöriga ville involvera den TBI-drabbade i beslutsfattandet men fick 

trots det ta merdelen av alla beslut själva. Därav antog anhöriga även en roll som 

beslutsfattande anhörig i hemmet, både till smått och stort (Knox et al., 2015; Saban, 

Hogan, Hogan & Pape, 2015; Savage & Egan, 2018). Ett exempel var en före detta 

marinsoldat i USA med förvärvad TBI. När patienten var hemma hos den anhörige 

kunde brister och problem påtalas men under besök hos doktorn eller annan 

vårdpersonal uppgav patienten att allt fungerade bra (Saban et al., 2015). Detta och 

andra situationer lämnade anhöriga i en svår situation där de tvingades att bli 

förmedlare åt patienten (Keenan & Joseph, 2010; Saban et al., 2015; Savage & Egan, 

2018). I rollen som förmedlare hamnade anhöriga i många olika situationer där dem 

byggde upp ett sammanhang runt patienten genom kommunikation och information 

till de olika vårdprofessionerna. Deltagarna i studien påtalade även att de blivit 

samordnande i kontakten mellan patienten och patientens vänner, övriga familjen och 

andra i samhället såsom försäkringsbolag (Savage & Egan, 2018). Föräldrar till barn 

med TBI samordnade med människor i barnets närhet för att skapa en struktur i syfte 

att skydda barnet mot både fysisk skada och emotionellt trauma (Jones, Hocking & 

Wright-St Clair, 2010). 

 



 

 11 

Det upplevdes svårt att dra gränser över vårdandet och eget privatliv (Savage & Egan, 

2018). Att balansera vårdandet av den TBI-drabbade med egna aktiviteter kunde ses 

utmattande för anhöriga. Det upplevdes svårt att dra gränser mellan vårdandet och det 

egna privatlivet. Denna svårighet blev en överväldigande ansvarsbörda vilket 

påverkade de anhöriga negativt (Keenan & Joseph, 2010; Knox et al., 2015; Tam et 

al., 2015). Bristen på fritid uppstod vilket sågs av anhöriga som ohälsosamt (Saban et 

al., 2015). En anhörig beskrev att hon alltid fanns där för den TBI-drabbade fysiskt 

eller via telefon. Hon beskrev det som att ständigt vara i jour, 24 timmar om dygnet, 

sju dagar i veckan. Efter en tid kände anhöriga fatigue och att de ville minska sina 

uppgifter och sin involvering i vårdandet av den anhörige (Savage & Egan, 2018). En 

anhörig beskrev att hon vill slippa ta alla beslut, även de mindre, som vad de skulle 

äta för mat (Knox et al., 2015). Hela situationen var överväldigande för anhöriga där 

de hade en önskan om att ta ett steg tillbaka och släppa taget, men samtidigt fanns 

hela tiden en önskan om att få vara uppdaterad (Keenan & Joseph, 2010; Knox et al., 

2015; Savage & Egan, 2018). 

 

Då barn drabbats av TBI tog föräldrarna, men även syskon inom familjen, på sig olika 

roller på gott och ont. Rollerna i sig kunde vara en belastning för det friska barnet och 

deras individuella utveckling påverkades. Exempelvis när föräldrarnas fokus lades på 

det sjuka barnet fick övriga syskon finnas till för varandra. Äldre syskonen erfor att de 

fick växa upp snabbare och mer självständigt då de fick ta hand om uppfostran av de 

yngre syskonen som inte drabbats av TBI (Degeneffe & Olney, 2010). 

 

Föräldrarna till barn som råkat ut för TBI kunde se en tydlig brytpunkt där livet 

förändrades. De kände att de tappade kontrollen i form av förmågan av att ta ansvar 

för sina barn och situationen blev överväldigande. Föräldrarna påtalade också insikten 

om problemet med att inte kunna göra något för att få tillbaka det liv som de hade 

innan olyckan. Även om föräldrarna försökte leva här och nu för att skydda sina barn 

hade de en känsla av att de vidare i livet inte alltid kunde finnas där för att ta ansvar i 

beskyddandet. Beskyddandet av barnet samt känslan av ansvar var en viktig del och 

krävde mycket energi från föräldrarna. Exempelvis infann det sig en oro för barnens 

risk att snubbla vilket gjorde att barnet bars första dagarna efter olyckan och att 

lekplatser eller lämna hemmet, undveks (Jones et al., 2010). 

 

När den TBI-drabbades tillstånd krävde en stor omvårdnadsinsats från anhöriga ledde 

det till ökad risk för mental ohälsa hos vårdaren. Om patienten dessutom hade en 

mental ohälsa i samband med diagnosen TBI, ökade risken ytterligare (Brickell, 

French, Lippa & Lange, 2018). Oönskade beteenden och dålig initiativförmåga hos 

den TBI-drabbade, gav social isolation, vilket ledde till att patienten var hemma mer 

och vårdande kravet på familjen ökade (Tam et al., 2015). En annan tung belastning 

för anhöriga var att ta ansvaret att fatta beslut om livsuppehållande vård. Detta var 

aldrig enkelt och det fanns en velande attityd till vad som var rätt och fel (Long, Clark 

& Cook, 2011). 
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Att leva i en oviss och oförutsägbar situation 

När anhöriga anlänt till sjukhuset uppstod stor osäkerhet som initialt handlade om 

patientens överlevnad. Anhöriga visste inte om skadans omfattning, om patienten 

skulle överleva, hur den TBI-drabbades prognos var eller hur den TBI-drabbades liv 

skulle påverkas. Främst i det senare förloppet återgav anhöriga att det fanns en 

osäkerhet över vilken livskvalitet som patienten skulle få. Det visade sig att oron 

ökade vid de tidpunkter patienten inte gjorde något framsteg eller där endast mycket 

små framsteg gjordes (Keenan & Joseph, 2010). Svårast för anhöriga var dock att 

skadorna var osynliga och icke greppbara. TBI upplevdes som den dolda sjukdomen, 

då patienters sjukdom är svår att upptäcka. Detta satte de anhöriga i ständig oro och i 

en situation där de fick prioritera om i sina egna liv (Saban et al., 2015).  

 

Behoven som funnits i de inledande faserna ändrades delvis efter halva vårdförloppet. 

Många av de initialt förekommande problem som identifierades, likt ovisshet, var 

genomgående, men tiden gjorde att familjen utvecklades och gick vidare. Ovissheten 

vad gäller sjukdomens prognos som fanns i initiala skedet övergick till sökandet efter 

framsteg då anhöriga bearbetat nyheten och erhållit en kunskap om TBI, vilket tillät 

dem att påbörja bygga kontakten till “den nya” individen. Trots denna nya kunskap 

sågs fortfarande en ovisshet i den nya situationen (Keenan & Joseph, 2010). 

 

Den kognitiva skadan kunde uttrycka sig i form av förändrat beteende, vilket gjorde 

att anhöriga hade svårt att förutsäga hur de TBI-drabbade skulle reagera i olika 

situationer (Saban et al., 2015; Tam et al., 2015). Svåra beteenden som 

uppmärksammade på grund av den kognitiva skadan, var fysiska-, psykiska-, 

aggressiva-, sociala-, repetitiva- och farliga beteenden. Exempel på problematiska 

beteenden som tas upp är barnslighet, överkompensation, att den TBI-drabbade 

fastnade i ett beteende eller att den TBI-drabbade flydde springandes över 

motorvägen (Tam et al., 2015). Vad gällde de psykologiska belastningarna uttrycktes 

här främst ilska, frustration och depression. De psykologiska belastningarna ansågs 

vara ett svar från patientens sida på att inte kunna leva samma liv som innan skadan 

vilket skapade ett bekymmer för de anhöriga (Degeneffe & Olney, 2010). Ett exempel 

är upplevelsen av en mamma som stötte på agitation som problematik. Mamman fann 

sin son sovandes vid datorn och skulle väcka sonen för att hjälpa honom till sängen. 

Då attackerade sonen henne och tog stryptag. Utfall som detta levde med de anhöriga 

långt efter att beteendet upphört, och stryptaget i detta fall förblev en ständig oro för 

mamman (Saban et al., 2015). De olika problematiska beteenden som uttryckts från 

patienten, både verbalt och fysiskt, kunde anses som kroniska även om beteendet 

minskade över tid (Saban et al., 2015; Tam et al., 2015). Anhörigas åsikt var att 

behandlingen borde vara inriktade på de problem som låg till grund för de oönskade 

beteendena, exempelvis genom att minska problem med minnet, trötthet, oro och 

dålig självkänsla. Detta ansågs kunna leda till att interaktionen med familj, vänner och 

övriga samhället underlättas (Tam et al., 2015).  
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Att få stöd 

Att få professionellt stöd 

Information om hälsotillståndet och om den TBI-drabbades framsteg var mycket 

viktigt i alla tre faser av sjukdomsförloppet, vilket delas i akuta-, rehabiliterings- och 

kroniska fasen (Doser & Norup, 2014). Saklig information minskade de anhörigas oro 

och gav dem hopp om framtiden (Doser & Norup, 2014; Long et al., 2011). 

Informationen som gavs skulle vara specifik för den TBI-drabbade och inte allmän 

statistisk. Informationen skulle vara konsekvent, ärlig och begriplig. Om 

informationen var relevant, begriplig och gavs på ett vårdande sätt, byggdes ett 

förtroende hos familjen (Keenan & Joseph, 2010). I Tam et al. (2015) ansåg anhöriga 

att de inte fått tillräckligt med information för att hantera problematiska beteenden. 

Istället lärde sig anhöriga att hantera och minimera problematiska beteenden genom 

att försöka sig fram. Bristen på information kunde ses genomgående i flertalet olika 

situationer (Degeneffe & Olney, 2010; Doser & Norup, 2014; Ishikawa, Suzuki, 

Okumiya & Shimizu, 2011; Keenan & Joseph, 2010; Long et al., 2011; Tam et al., 

2015). 

 

För anhöriga i akuta fasen sågs det emotionella stödet som viktigast och stödet kom 

främst från vårdpersonalen och särskilt från sjuksköterskan (Keenan & Joseph, 2010; 

Long et al., 2011). Familjen värderade även tillgången till patienten, personalens 

kunskap, personalens självförtroende, ärlighet och tillgänglighet hos personalen. Om 

däremot personalen inte kunde anamnesen eller agerade osäkert ledde det till en 

negativ känsla hos anhöriga (Keenan & Joseph, 2010). Läkarna hade en viktig roll i 

förmågan att rädda liv men hade en sämre förmåga till kommunikation och 

tillgänglighet. I sjukvården fanns sjukhuspastor och omvårdnadspersonal men brist på 

läkares närvarande. Anhöriga ville ha något mitt emellan (Long et al., 2011).  

 

Som kontrast till den ökade oron vid akuta fasen och rehabiliteringsfasen, sågs inslag 

av sänkt oro tack vare sjuksköterskans arbete. Sjuksköterskan hade ansvaret att känna 

in och bestämma vad som behövdes och vad den anhöriga kunde hantera. När sedan 

följdfrågor kom fanns sjuksköterskan där och kunde svara. Genom vakan av patienten 

fanns sjuksköterskan närvarande och gav stöd genom att förklara monitorer, 

behandlingar, patientens tillstånd och svara på frågor. Detta gjorde anhörigas vaka 

lättare och likaså att oron hanterades bättre. Sjuksköterskan blev en trygg punkt för de 

anhöriga under vårdandet. En deltagare berömde sjuksköterskans förmåga att vårda 

patienten, en annan sa att sjuksköterskan kändes som en familjemedlem (Keenan & 

Joseph, 2010; Long et al., 2011). Anhöriga som var närvarande hos patienter på 

intensivvårdsavdelning upplevde telefonsamtal från familj och vänner som 

ansträngande och kunde vara dränerande på energi. Personalen hjälpte i dessa fall till 

med begränsningar i telefonsamtal som stöttande åtgärd (Keenan & Joseph, 2010). Då 

anhöriga skulle fatta avgörande beslut för den TBI-drabbade, fanns läkare och annan 

vårdpersonal som ett viktigt stöd. Det återkommande samtalet med personalen och 
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prognos om vilken livskvalité individen kunde tänkas få, var vägledande. Efter att de 

beslutsfattande anhöriga hade pratat med läkarna och fått en prognos för den TBI-

drabbade blev resonemanget tydligare (Long et al., 2011). 

 

Kommunikationssvårigheter mellan anhöriga och patienten var ett återkommande 

problem som krävde professionell hjälp. En av deltagarna beskrev hur en talpedagog 

hjälpt dem att hitta redskap för att kommunicera bättre med varandra. Professionell 

hjälp hade även assisterat den anhöriga i att använda sig av rätt strategier för att på 

nytt få den TBI-drabbade partnern att bidra mer i relationens beslutsfattande (Knox et 

al., 2015). 

 

Anhöriga har påtalat att när vården hjälpte familjen med sina relationer, var det den 

största förebyggande åtgärden mot anhörigas mentala ohälsa. Det visade sig också att 

den sjukvårdande personalen hade stort inflytande i de anhörigas process att acceptera 

det nya livet. Relationer byggdes upp med vårdpersonalen och i de fall när patienten 

bytte vårdenhet, och därmed personal, uppstod en påfrestelse för de anhöriga. De 

specifika svårigheter som uttrycktes var att lära känna den nya personalen och nya 

takten. Vårdandet tycktes avstanna då personalen i sin tur skulle lära känna patienten, 

vilket påfrestade anhöriga då både tillit och stödet som fanns nu skulle byggas upp på 

nytt (Keenan & Joseph, 2010). 

 

Att få socialt stöd 

När personen drabbades av TBI blev kontakten med familj och vänner försämrad och 

kunde till viss del försvinna helt. De som var längst ifrån den TBI-drabbade var först 

att ge upp sina försök att hålla kontakten. Olämpligt beteende, låg självkänsla, trötthet 

eller utebliven respons från den TBI-drabbade var orsaker till att patienten förlorade 

kontakten med sina vänner, vilket i sin tur skapade en stor oro hos anhöriga relaterat 

till det sociala stödets brist (Tam et al., 2015). Även anhöriga kunde hamna i en social 

isolation till följd av minskat deltagande i andra sociala aktiviteter då de spenderade 

sin tid med att täcka upp för den TBI-drabbades sociala isolerinng (Saban et al., 

2015). Det fanns dock efterlåtenhet att det främsta emotionella stöd som anhöriga fick 

i den kroniska fasen kom just från familj och vänner (Keenan & Joseph, 2010; Long 

et al., 2011). 

 

Minnesförlusten sågs som det största bekymret då de TBI-drabbade oftast inte kunde 

bo själva samt att minnesförlusten skapade problem med upprätthållandet av 

relationer (Saban et al., 2015). Anhöriga var oroliga över att det känslomässiga stödet, 

från närstående och samhället, skulle minska för både anhöriga och den TBI-drabbade 

(Doser & Norup, 2014; Keenan & Joseph, 2010; Saban et al., 2015). På samma vis 

hade familjens stöd visat sig fundamentalt för att anhöriga inte ska uppleva sig socialt 

isolerade (Tam et al., 2015).  Familjen var inte bara viktig för den TBI-drabbade utan 

även internt mellan familjemedlemmarna i deras hantering av den nya situationen 
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efter traumat (Jones et al., 2010; Keenan & Joseph, 2010; Tam et al., 2015). Anhöriga 

upplevde att samhället inte hade samma förståelse för den kognitiva nedsättningen 

som den TBI-drabbade drabbats av, i jämförelse med familjen, och kunde därav inte 

vara lika förstående för situationen som den anhöriga befann sig i (Knox et al., 2015; 

Tam et al., 2015). Trots förståelsen från familjen hade TBI-skadan en enorm påverkan 

på familjekonstellationen, familjen kunde föras närmare varandra men även splittras 

som en sekundär effekt av traumat (Degeneffe & Olney, 2010). Dessutom har det 

visat sig att familjekonflikter som fanns innan skadan förvärrades på grund av den 

ökade stress som situationen hade utsatt dem för (Keenan & Joseph, 2010). I Brickell 

et al. (2018) tyckte anhöriga att det var viktigt i kroniska fasen, att acceptera 

rutinmässig vård, för både patienten och familj, genom olika stödinsatser från 

samhället. Det ansågs vara viktigt att samhället involverade den TBI-drabbade och 

familjen i aktiviteter. Kraven som ställdes på de TBI-drabbade blev komplexa och 

detta ledde till problematiska beteenden. Exempelvis uttryckte anhöriga sociala 

aktiviteter och även upprätthålla dessa, vilket resulterade i avlastning för de anhöriga 

(Tam et al., 2015). Det har visat sig att större familj-, social- och intrapersonella 

resurser ökade anhörigas buffert mot egen sjukdom (Brickell et al., 2018). I den 

kroniska fasen var behovet av instrumentellt stöd från samhället till den anhöriga av 

stor vikt. Anhöriga behövde hjälp med försäkringarna, ekonomin och det 

arbetsrelaterade. Exempelvis kunde arbetsgivaren ge emotionellt och finansiellt stöd, 

hjälpa till med matleveranser, transporter med mera (Keenan & Joseph, 2010). 

 

Att finna en egen inre drivkraft 

Att vårda en svårt TBI-drabbad ledde till högre vårdtyngd för den anhöriga än att 

vårda en lätt eller medelsvårt TBI-drabbad. Det presenterades dock att anhöriga till 

svårt TBI-drabbade hade en starkare motivation till sitt deltagande i anhörigvården. 

När en stor vårdtyngd fanns kunde de anhöriga motivera arbetet med moraliska 

argument och ideologier. I dessa fall lade känslan av nytta grunden till en bättre 

självkänsla. Samtidigt hade de som var anhöriga till TBI-drabbade med lägre 

vårdbehov svårt att acceptera den nya situationen i sin helhet och även svårt att 

motivera sig själva till att ta ansvar i stöttandet av den TBI-drabbade (Brickell et al., 

2018). I fall med svår TBI ansåg anhöriga sin roll i högre grad meningsfull än fall 

med lätt till medelsvår TBI. Detta oavsett om anhöriga involverade sig i hela vården 

eller hjälpte till med enstaka insatser (Doser & Norup, 2014, Keenan & Joseph, 2010). 

 

Anhöriga hade förmågan att anpassa sig snabbt till situationen som uppkom. För att 

bedöma patientens framsteg, lärde sig anhöriga att förlita sig på egna bedömningar. 

Likaså i sökandet efter konkreta svar anpassade sig anhöriga och insåg att det inte 

fanns definitiva svar (Keenan & Joseph, 2010). Anhöriga kände en stark drivkraft till 

att ta hand om och utveckla tekniker för att kunna vårda den TBI-drabbade på egen 

hand (Knox et al., 2015). Partnern som träffade den TBI-drabbade efter olyckan såg 

den TBI-drabbade på ett annat sätt än samhället i övrigt gjorde. Samhället såg oftast 
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bara sjukdomens begränsningar medan partner fokuserade sig på potentialen som 

fanns hos patienten. Potentialen blev en drivkraft för att hitta framsteg genom livet för 

den TBI-drabbade och anhöriga (Knox et al., 2015). 

 

En skuldkänsla infann sig i situationer hos anhöriga då de kände sig glada över livet, 

överväldigade eller förlorade hoppet om patienten (Keenan & Joseph, 2010). Vad 

gäller skuld belyste Degeneffe och Olney (2010) att det startade på grund av att de 

själva kunde leva sitt liv samtidigt som de inte kunde göra mer för den TBI-drabbade, 

medan den TBI-drabbade inte hade något val. Dessutom kände flera familjer en 

frustration och hjälplöshet i situationer som uppstod kring den TBI-drabbade (Saban 

et al., 2015). Andra familjer uttryckte ett behov att hålla hoppet uppe trots insikten om 

hur allvarlig skadan kan vara (Keenan & Joseph, 2010).  

 

Diskussion 

Metoddiskussion 

Kvalitetssäkringen av arbetet gjordes och diskuterades utifrån Mårtensson och 

Fridlunds (2017) riktlinjer över hur en vetenskaplig kvalité uppnås. Denna studie skall 

kunna svara på följande termer: trovärdighet, pålitlighet, bekräftelsebarhet och 

överförbarhet. Det faktum att handledare och kritiska vänner kontinuerligt har 

granskat arbetet genomgående under hela processen ökar trovärdigheten och 

pålitligheten (Mårtensson & Fridlund 2017). En inledande litteratursökning i enlighet 

med Östlund (2017) gjordes för att införskaffa kunskap om det valda ämnet innan den 

egentliga sökningen gjordes. Detta för att bekräftelsebarheten på arbetet stärktes vid 

genomförande av litteratursökning i två steg (Mårtensson & Fridlund 2017). Enligt 

Borglin (2017) används kvantitativa och kvalitativa data för att komplettera varandra 

när endast en metod inte räcker för att besvara forskningsfrågan. Syftet som valdes 

gjorde att både kvantitativa och kvalitativa vetenskapliga artiklar studerades. Dessa 

kompletterade varandra vilket skapade en fördjupad förståelse av den anhörigas 

erfarenhet av att leva med en TBI-drabbad. De kvantitativa artiklarna skapade en 

generalisering över behov och den upplevda knappheten i hjälpmedel som fanns i de 

anhörigas erfarenheter. De kvalitativa artiklarna belyste specifikt de anhörigas 

erfarenhet av brist och behov på hjälpmedel. Vid användning av endast kvantitativa 

eller kvalitativa studier, kan det antas att resultatet av denna studie hade varit av en 

tunnare grad, då båda metoderna kompletterar varandra. Därav är det av vikt att 

använda sig av både kvantitativa och kvalitativa studier för att kunna beskriva 

problematiken från olika synvinklar (Forsberg & Wengström, 2015). Användandet av 

båda metoderna ökade även trovärdigheten och överförbarheten genom större antal 

deltagare och flera synvinklar (Borglin, 2017). 

 

Inledningsvis skulle syftet beskriva erfarenheten att vårda en TBI-drabbad ur 

anhörigas perspektiv. Snart insåg vi dock att vi ville studera något mer specifikt och 
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valde stödet anhöriga skulle behöva vid vårdandet av den TBI-drabbade. Efter tillägg 

av ordet ”stöd” för en mer specifik sökning ansågs sökningarna för smala då det 

endast var dubbletter från föregående sökningar. Därför användes sökningen som 

kompletterande sökning samt som en bekräftelse på att vi gjort en relevant inledande 

sökning med relevanta sökord. All införskaffad data användes och vi återgick till idén 

att få ett helhetsperspektiv, där inte endast stöd skulle beskrivas, utan hela 

erfarenheten av att leva med en TBI-drabbad. Sökorden omvårdnad, traumatisk 

hjärnskada, erfarenhet, familj och stöd hade valts utifrån relevans till syftet. För att 

inte stöta på eventuella misstolkningar användes Nordstedts svensk-engelska ordbok 

(Berglund, 2010) för att få till en korrekt översättning och tolkning till engelska 

språket. 

 

Den egentliga informationssökningen gjordes i två databaser, vilket ökar chansen att 

hitta relevanta träffar, då båda databaserna har en inriktning mot omvårdnad, stärker 

det trovärdigheten i arbetet (Mårtensson & Fridlund 2017). För ämnesprecisering 

användes i enlighet med databasernas tesaurusar ämnesorden Craniocerebral trauma, 

Life change events, Nursing och Social Support i PubMed och Head injuries+, Life 

change events+, Nursing care+ och Support, Psychosocial+ i Cinahl, vilka föreslogs 

vid inmatning i respektive sökfunktion. Exempelvis vid inmatning av experience gav 

båda databaserna förslag på Life Change Events. Genom att bara använda oss av 

Cinahls ämnesord inkluderades inte underliggande ämnesord. För att denna 

inkluderingen skulle göras valdes att kryssa i “explode”. Att ha underliggande 

ämnesord stärkte artikelinsamlingen då ett bredare urval erhålls utan att urvalet blev 

för stort, detta redovisas med “+” i hela uppsatsen. Som komplement användes den 

boolesk operatorn AND för att ytterligare ämnesprecisera (Karlsson, 2017). För att 

bredda sökorden användes trunkering, ifall trunkering inte använts hade färre träffar 

tillkommit, detta ses som en styrka i arbetet (Forsberg & Wengström, 2015). Ett 

misstag gjordes med ordet experience*, då användningen av trunkering inte skede 

enligt: experienc*. Detta har gjort att möjligheten till relevanta träffar med ordet 

”experiencing” missats. Sökningarna hade i syfte att hållas så likvärdiga som möjligt 

på samtliga databaser. Den booleska operatorn OR är till för att bredda sökningarnas 

urval av material och den testades i olika söksträngar. Operatorn valdes att inte 

användas då sökningen blev för stor och ospecifik. Vid en första anblick på våra 

träffar, exkluderades en del utifrån titel, detta för att innehållet bedömdes vara 

irrelevant för syftet av denna studie. I metoden beskrivs även urvalskriterierna vilket 

stärker bekräftelsebarheten enligt (Mårtensson & Fridlund 2017). 

 

Urvalet efter sista gallringen av relevanta artiklar lästes i sin helhet och det 

genomfördes en kvalitetsgranskning enligt Carlsson och Eimans (2003) 

granskningsmall för kvantitativa och kvalitativa artiklar. Artiklarna granskades enskilt 

och tillsammans för att nå en enighet om kvalité och gradering. Att tillsammans 

granska och nå konsensus talar för en ökad trovärdighet av arbetet. Endast de 

artiklarna med gradering I på vetenskaplig kvalité ansågs lämpliga för denna studie 
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(Carlsson & Eiman, 2003). Att artiklarna har en högre grad antyder att högre 

trovärdighet uppnås i studien. Trovärdigheten kan antas öka om artikelförfattarna har 

träffat och intervjuat deltagarna, alla kvalitativa artiklar var utformade som intervjuer 

vilket stärker trovärdigheten enligt (Mårtensson & Fridlund, 2017). 

 

Databearbetningen genomfördes i likhet med innehållsanalys. Vid en innehållsanalys 

ligger vikten i att arbeta systematiskt och att hålla sig till de fem stegen med syftet att 

identifiera mönster och teman för att sedan kunna och beskriva de eventuella 

problemen. Därav ansågs innehållsanalysen vara en lämplig design för arbetet 

(Forsberg & Wengström, 2015). Av de elva resultatartiklarna som valdes utfördes, en 

i Danmark, en i Nya Zeeland, en i Japan, två i Kanada, två i Australien och fyra i 

USA. Att drabbas av en TBI kan hända oavsett plats i världen och resultatartiklarna 

visar att problemet som belyses är världsomfattande, vilket kan ses som stärkande när 

det gäller överförbarheten kring anhörigas erfarenheter. Överförbarheten till svensk 

sjukvård kan diskuteras då endast en studie är från Europa, denna studie är i och för 

sig från Skandinavien och kan även stärka överförbarheten av resultatet till viss del 

(Mårtensson & Fridlund 2017). 

 

Vi båda har upplevt omhändertagande av människor som drabbats av hjärnskakning, 

både på fritiden och i yrkesrollen som undersköterskor. Det har alltid gått bra för de 

TBI-drabbade och inga komplikationer har tillstött. Den ena litteraturstudieförfattaren 

har fått en lättare hjärnskakning diagnostiserad i barnaålder.  

 

Resultatdiskussion 

I denna litteraturstudies resultat beskrivs vad anhöriga har för erfarenheter av att leva 

med en TBI-drabbad. Av de cirka 20 000 som årligen drabbas har 4 000 individer 

drabbats av en svår TBI. Då anhöriga får ett stort ansvar när deras nära drabbas har vi 

i resultatet belyst anhörigas erfarenheter från det akuta till kroniska fasen (Hjärnkraft 

och Riskskadade förbundet RTP, 2018; Statens beredning för medicinsk och social 

utvärdering, 2019). Vi har valt att lyfta några av de erfarenheter som framkommit i 

resultatartiklarna för att diskutera dessa.  

  

När någon nära drabbas av TBI kunde vi genomgående se i resultatet att ett stort 

engagemang fanns för att hjälpa till. Detta berodde på kärleken och pliktkänslan till 

den TBI-drabbade (Knox et al., 2015; Savage & Egan, 2018). Vi kan se att annan 

forskning beskriver behovet av att finnas där för den TBI-drabbade oavsett prognos 

vilket också påvisar det stora engagemanget från anhöriga (Doser & Norup, 2016). 

Långt efter traumat kommer involvering av anhöriga att behövas för den TBI-

drabbade, oavsett hur allvarlig TBI är. Skadan kommer sträcka sig in i kroniska fasen 

i form av allmänna neurologiska, kognitiva eller psykologiska symptom (Scheid & 

Cramon, 2010). En reflektion är att engagemanget är bra för både anhörig och TBI-

drabbad, därav bör åtgärder för att underlätta engagemanget finnas. Detta kan göras 
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med hjälp av både digitala och fysiska stödgrupper genom organiserade möten. 

Genom att upprätthålla de anhörigas engagemang kan det antas att bättre 

förutsättningar ges till den TBI-drabbade där vården inte når.  

 

När patienten inte kunde utföra fysiska eller kognitiva sysslor, tog de anhöriga ansvar 

och klev in i olika roller. Dessa roller blev ett sätt att täcka upp för och utveckla 

vårdande tekniker för att hjälpa den TBI-drabbade (Degeneffe & Olney, 2010; Knox 

et al., 2015; Savage & Egan, 2018; Tam et al., 2015). Genom anhörigas vilja att 

involvera patienten i beslutsfattandet, trots stor svårighet, kan vi se anhörigas vilja till 

det bästa för den TBI-drabbade (Knox et al., 2015; Saban et al., 2015; Savage & 

Egan, 2018). Kratz, Sander, Brickell, Lange och Carlozzi (2017) bekräftar resultatet 

gällande rollerna och beskriver dessutom anhörigas behov av att göra det bästa för 

den TBI-drabbade. Anhöriga är inkluderade i kärnkompetensen “personcentrerad 

vård” (Svensk sjuksköterskeförening, 2017) varför sjuksköterskan ska stärka de 

anhöriga genom att hjälpa till att navigera rätt i vårdkedjan och förmedla kontakt med 

rätta instanser beroende på de aktuella behov patienten har. En reflektion är att då 

anhöriga och övriga samhället involveras tillsammans med sjukvården och 

sjuksköterskan, bör det vara nödvändigt att sjuksköterskan diskuterar deras 

hemsituation. Om sjuksköterskan kan underlätta de anhörigas situation, kan det antas 

ligga i patientens bästa. Med det som grund ska sjuksköterskan även bejaka anhörigas 

behov i vården, men intentionen är att hjälpa anhöriga hitta balans i vardagen genom 

egna aktiviteter. Exempelvis genom informationsmöten eller kontaktpersoner för att 

främja anhörigvården. 

 

Resultatet visade även att det stora engagemang som anhöriga visade för de TBI-

drabbade gjorde att de blev överbelastade på ett sätt som riskerade deras egen hälsa 

(Brickell et al., 2018; Keenan & Joseph, 2010; Knox et al., 2015; Tam et al., 2015). 

Detta visades bland annat genom deras önskan av att dra sig tillbaka och minska sitt 

beslutstagande (Knox et al., 2015; Savage & Egan, 2018). Benner och Wrubel (1989) 

beskriver att omsorgen är fundamental vid vårdandet. I omsorgen ingår 

bakgrundsförståelse, kroppslig intelligens, speciella intressen och situationen som 

viktiga aspekter för att kunna ha omsorg om någon annan. I fall då någon del av dessa 

aspekter fattas, uppstår en stress som kan vara ohälsosam. Som försvar mot stressen 

kan individen använda sig av bättre och sämre copingstrategier, såsom önskan att dra 

sig tillbaka. Att anhöriga har behov av kunskap bekräftas av Kratz et al. (2017) som 

poängterar att anhöriga känner sig oförberedda på sin roll som anhörigvårdare och 

saknar nödvändiga kunskaper både om TBI men också omvårdnaden. Detta i sin tur 

leder till negativ påverkan på hälsan hos anhöriga. En reflektion är att med 

professionellt stöd från vårdpersonalen skulle anhöriga kunna hantera sina roller på 

bättre sätt utan risk för sin egen hälsa, vilket i sin tur även hade skapat en mer 

hälsosam familjesituation. Genom att hjälpa anhöriga att hitta balans i vardagen 

genom aktiviteter för den drabbade, såsom en stabil hemtjänstgrupp där 

sjuksköterskan finns som ledare, gynnas anhöriga i att känna trygghet att lämna över. 
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Anhöriga i den akuta fasen upplevde att ovissheten relaterat till prognosen och detta 

ledde till en stor påfrestning på anhöriga (Keenan & Joseph, 2010). Cullberg (2006) 

påtalar den psykologiska påverkan vid akuta fasen där många frågor ställs och försök 

att hitta förklaringar till händelsen genomförs. Detta bekräftas av Hassan, Khaw, 

Rosna och Husnas (2011) forskning, där de beskriver förekomsten av påfrestning på 

grund av ovisshet hos anhöriga då en närstående initialt drabbats av TBI. 

 

I resultatet framkom att det fanns en genomgående ovisshet i sjukdomsförloppet. 

Detta skapade svårigheter att förstå rehabiliteringsprocessen och att greppa 

sjukdomen. Behovet fanns hos anhöriga att klara ut ovissheten, både i rehabiliteringen 

och i kroniska fasen (Keenan & Joseph, 2010; Saban et al., 2015). Bristen på svar 

ledde till en negativ psykologisk påverkan och ett större behov av närhet till den TBI-

drabbade. Hassan et al. (2011) bekräftar behovet av att få svar på frågor under hela 

processen är viktigt för anhöriga. Norup et al. (2013) beskriver också hur anhörigas 

närvaro i rehabiliteringen minskar oron hos både den TBI-drabbade och anhöriga 

samt vikten av anhörigvården. Armstrong och Kerns (2002) stärker med egen 

forskning, anhörigas behov av att få vara involverad i vården. En reflektion är att, vid 

ovisshet bör en bättre kunskap ges av vårdpersonalen för att motverka ovissheten. 

Detta kan göras genom att lära ut och informera. En bättre involvering hade verkat 

positivt på de anhöriga och TBI-drabbade under hela processen. Dessutom borde 

socialstyrelsens samarbete med vården skapa tydlighet i omvårdnaden av anhöriga, då 

de påtalar att det 2014 nästan inte fanns något sådant samarbete (socialstyrelsen, 

2014). 

 

TBI-drabbade visade på flera oönskade beteenden som orsakades av problem hos den 

TBI-drabbade. Därför ansåg anhöriga att interventioner och behandlingar skulle 

fokusera på problem med minnet, trötthet, oro och dålig självkänsla (Tam et al., 

2015). Lohne et al. (2011) bekräftar anhörigas åsikt och menar att en del av 

rehabiliteringens mål bör vara att förebygga komplikationer som flykt, depression, 

agitation och apati. Även forskningen av Juengst, Switzer, Oh, Arenth och Wagner 

(2017) poängterar vikten av interventioner i förebyggandet av exempelvis depression 

och agitation, i syfte att motarbeta de oönskade beteendena. Det kan antas att med rätt 

interventioner, direkta och indirekta, från vården kan de oönskade beteendena 

förebyggas och således minskar bördan på de anhöriga. De indirekta interventionerna 

handlar om att lära anhöriga strategier som anhöriga själva kan använda.  

 

Vad gällde informationen som anhöriga fick, skulle den vara saklig, ärlig, specifik, 

relevant och begriplig för att vara till hjälp för anhöriga (Doser & Norup, 2014; Jones 

et al., 2010; Keenan & Joseph, 2010). Vad som dock var anmärkningsvärt är att 

informationen till anhöriga var bristfällig (Degeneffe & Olney, 2010; Doser & Norup, 

2014; Ishikawa et al., 2011; Jones et al., 2010; Keenan & Joseph, 2010; Tam et al., 

2015). I sjuksköterskans kärnkompetens, samverkan i team, beskrivs kommunikation 
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som en viktig aspekt för att upprätthålla en god och säker vård (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2017). Forskningen av Biester et al. (2016) stärker resultatet 

med sin undersökning, där det framkommer att 53,5 procent av 117 anhöriga 

deltagande, upplever en brist av information kring TBI. En reflektion är att anhörigas 

erfarenhet av vårdpersonalens oförmåga att nå ut med informationen är ett faktum. 

Åtgärder bör vidtas för att motverka denna brist, då bristen kan leda till psykologisk 

påverkan hos anhöriga och i förlängningen även drabba patienten. Bristen kan finnas i 

vårdpersonalens kunskap men det ska betänkas att patientens oförmåga att emotta och 

tillgodogöra sig informationen också kan vara orsak till den upplevda bristen på 

information.  

 

Sjuksköterskan hade en specifik förmåga till att känna in anhöriga, avväga vilka 

behov som fanns och hur mycket information som de klarade av att ta till sig. 

Sjuksköterskan fanns där som stöd vilket underlättade anhörigas vaka över den TBI-

drabbade. Anhöriga uppskattade denna förmåga och ansåg att sjuksköterskan blev en 

trygg punkt (Jones et al., 2010; Keenan & Joseph, 2010). Wright et al. (2002) 

beskriver också att sjuksköterskans förmåga att bedöma förändringar vid arbete med 

familjer, ligger till grund för denna trygghet. Noohi, Peyrovi, Imani Goghary och 

Kazemi (2016) bekräftar även att vårdpersonalen och främst sjuksköterskan är viktiga 

för anhöriga genom att undervisa, stötta, informera och motivera. En reflektion är att 

sjuksköterskor som besitter denna kompetens och lägger vikten vid att informera på 

ett pedagogiskt sätt, ger bättre förutsättningar för att anhöriga ska känna trygghet 

genom akuta-, rehabiliterings-, och kroniska fasen. 

 

Anhöriga ansåg att emotionellt stöd var viktigt för de TBI-drabbade i den kroniska 

fasen (Jones et al., 2010; Keenan & Joseph, 2010), trots detta konstaterades att 

kontakten med vänner kunde försvinna helt (Tam et al., 2015). Detta trodde anhöriga 

berodde på olämpligt beteende, låg självkänsla och trötthet hos den TBI-drabbade 

(Tam et al., 2015). Det kunde ses en oro från anhöriga redan i akuta- och 

rehabiliteringsfasen, för att det emotionella stödet skulle minska (Doser & Norup, 

2014; Keenan & Joseph, 2010; Saban et al., 2015). Forskningen av Kirk, Fallon, 

Fraser, Robinson och Vassallo (2015) beskriver att problematik fanns för TBI-

drabbade när de skulle återgå till dagliga livet. De skriver också att svårigheter i 

integrationen till samhället relaterades till de kroniska skadorna som de TBI-drabbade 

hade. Svårigheterna med integrationen och TBI-drabbades utanförskap påverkade 

även anhöriga. Under kroniska fasen är det svårt att konstatera den TBI-drabbades 

skador, då det enda konkreta fynd som ibland kan ses med hjälp av 

magnetkameraundersökning är diffusa nervskador (Scheid & Cramon, 2010). Det kan 

antas att allmänna neurologiska, kognitiva eller psykologiska skador är komplexa att 

handskas med och utåt kan den TBI-drabbade verka frisk, den TBI-drabbade 

kamouflerar därför sina brister för att utåt framstå som innan skadan. Vidare antas att 

när någon lär känna den TBI-drabbade synliggjordes problem och brister som annars 

inte skulle framträda, när skadan är dold påverkas det emotionella stöd som anhöriga 
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och TBI-drabbade får på ett negativt sätt. Det kan antas att, när familj och samhället 

inte längre stöttar den drabbade och anhöriga startar en social isolering. När anhöriga 

och TBI-drabbade inte orkar eller klarar med att försöka integrera sig, är isoleringen 

ett faktum. Forskningen av Kirk et al. (2015) stämmer överens med resultatet om att 

anhöriga sågs hamna i en social isolering till följd av minskat deltagande i andra 

sociala aktiviteter (Saban et al., 2015). Denna isolering kan kopplas till Benner och 

Wrubels (1989) teori där en avsaknad i någon av de fyra aspekterna av omsorgen 

skapar stress. Om de anhöriga befinner sig i en stressutlösande situation, till följd av 

en brist i exempelvis kroppslig intelligens enligt teorin, kan det i sin tur leda till egen 

ohälsa. 

 

Det har påvisats att större sociala resurser har fungerat som en buffert mot anhörigas 

egen sjukdom (Brickell et al., 2018), samtidigt som de existerande konflikter 

förvärrades av den ökade stressen (Keenan & Joseph, 2010). Benner och Wrubel 

(1989) beskriver att det finns ett krav på sjuksköterskan att besitta en fördjupad 

förståelse över situationen som patienten och anhöriga befinner sig i, men även att 

acceptera deras val av prioritering i sitt sammanhang av situationen. Noohi et al. 

(2016) lyfter i sin forskning vikten av sjuksköterskans arbete samt bidragandet till de 

sociala resurserna, vilket anhöriga värderade högt som stöd i sin roll som 

anhörigvårdare av den TBI-drabbade. Att hitta sociala resurser som fungerar för sig 

själva och den TBI-drabbade, kan vara svårt för de anhöriga. Sjuksköterskans expertis 

inom omvårdnad är till stor hjälp i en sådan situation, för att exempelvis motverka 

anhörigas sociala isolering. Därför bör sjuksköterskan hjälpa anhöriga att hitta och 

stärka de sociala tillgångar som både anhöriga och den TBI-drabbade besitter, men 

även söka efter nya.  

 

Anhöriga lärde sig att göra egna bedömningar av den TBI-drabbade och utveckla 

tekniker för vårdandet för att ta hand om den drabbade på bästa sätt. Detta visade på 

en stor förmåga till anpassning när TBI-skadan uppstod (Keenan & Joseph, 2010; 

Knox et al., 2015). Resultatet bekräftas av Benner och Wrubel (1989) som menar att 

det inte kan finnas omvårdnad utan omsorg. Omsorg är grundläggande i omvårdnad 

och det är en naturlig egenskap som ger en känsla av meningsfullhet i livet. Mbakile-

Mahlanza, Manderson, Downing och Ponsford (2017) bekräftar detta förhållandet i 

sin forskning och beskriver hängivenheten som finns från TBI-drabbades anhöriga vid 

uppkomsten av TBI. En reflektion är att anhöriga belastas i den egna mentala hälsan 

av att vårda en närstående och det kan därför ses som mycket viktigt att avlasta de 

anhöriga. Det kan även i enlighet med resultatet antas att anhörigvården bör 

uppmuntras, då det ger ett sorts välmående för den anhöriga. Därav bör åtgärder som 

balanserar dessa motställningar beaktas i utformandet av åtgärder från hälso- och 

sjukvården. Det behövs genom hela vården och av alla professioner.  

 

Anhöriga kunde känna glädje att leva sitt liv samtidigt som de förlorade hoppet om att 

kunna göra något för den TBI-drabbade, detta var något som ledde till stark 
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skuldkänsla (Degeneffe & Olney, 2010; Keenan & Joseph, 2010). Denna skuldkänsla 

kunde ses genom exempelvis överbeskyddande eller vilja att dra sig undan (Jones et 

al., 2010; Knox et al., 2015; Savage & Egan, 2018). Copingstrategier kan vara både 

bra och sämre strategier men de arbetar emot psykologiska faktorer såsom stress och 

kommer inte bota orsaken. Copingstrategierna kan vara att söka information, ändra 

tankesätt angående situationen samt att, med hjälp av andra aspekter, försöka påverka 

sitt välmående (Benner & Wrubel, 1989). Kornhaber, Childs och Cleary (2018) 

poängterar att vid traumatiska händelser påverkas anhöriga av stress, men även 

skuldkänsla varför rätt copingstrategier är viktiga. En reflektion är att känslan av att 

inte kunna göra något annorlunda och att skylla på sig själva kommer prägla de flesta 

anhöriga. Att förbereda dem på att hantera situationen, hade optimerat anhörigvården 

och hela vårdprocessen, vilket är svårt när skadan redan skett. Därför bör hjälp i form 

av psykolog eller kurator erbjudas som åtgärd efter traumatiska händelser, såsom TBI. 

 

Konklusion och implikation 

En TBI upplevdes som en dold sjukdom som omvärlden hade svårt att se och förstå. 

Livet förändrades för anhöriga till TBI-drabbade, med olyckan som brytpunkt. Ett 

stort engagemang och ansvar gjorde att mycket av anhörigas tid uppgavs till 

omvårdnad om den drabbade. Detta gjorde att anhöriga åsidosatte sina egna 

prioriteringar och sin egen fritid. Det som anhöriga värderade högst initialt var att få 

komma nära den TBI-drabbade och få information. Det var genomgående högt 

värderat att få stöd i den situation som anhöriga hamnade i, trots detta är 

tillfredställelsen av stöd varierande. Stödet kom initialt från sjuksköterskan och annan 

vårdpersonal för att senare i sjukdomsförloppet komma från anhörigas familj, vänner 

och övriga samhället. Stödet hjälpte till med problem såsom, att förstå vad som hänt, 

att förstå den ”nya” individen, lära sig praktiska tekniker och ekonomiska aspekter.  

 

Litteraturstudien ger en ökad förståelse för anhörigas erfarenheter av att leva med en 

TBI-drabbad. I hälso-och sjukvården behövs bättre mekanismer gällande samverkan i 

hela vårdkedjan i syfte att stödja och avlasta anhörigvårdare. Sjuksköterskan behöver 

bättre strategier för att nå ut med information till anhöriga och samtidigt beakta att en 

variation av stöd behövs genom alla vårdens faser. För att underlätta livet för anhöriga 

och TBI-drabbade behöver samhället ha en bättre kunskap och förståelse om 

sjukdomen. Genom befintlig forskning kan det konstateras att anhöriga är en viktig 

del i omvårdnaden av den TBI-drabbade. Trots detta råder en otydlighet kring deras 

erfarenheter, vilket talar för att vårdens riktlinjer, att hantera stöd till dem anhöriga, 

behöver utformas. Anhöriga påvisades ha en förmåga till att skuldbelägga sig själva, 

varför vården och sjuksköterskan måste vara medvetna om och arbeta preventivt för 

att motverka skuldkänslor. Med tydligare riktlinjer kan omvårdnaden av den TBI-

drabbade och anhörigas egen hälsa gynnas. Med bättre fokus på anhöriga kommer 

hela vårdkedjan, liksom patientens och anhörigas hälsa att främjas. 
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Sökord PubMed Cinahl 

Traumatisk hjärnskada 
Craniocerebral trauma 

[MeSH]  

Head injuries+ [MH]  

Familj  Famil* (fritext)  Famil* (fritext)  

Omvårdnad  Nursing [MeSH]  Nursing care+ [MH]  

Livsförändrande händelse Life change events 

[MeSH]  

Life change events+ [MH]  

Erfarenhet  Experience* (fritext)  Experience* (fritext)  

Stöd  Social support [MeSH] Support, Psychosocial+ 

[MH] 

Stöd  Support* (fritext) Support* (fritext) 
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 Tabell 3: Sökhistorik 

() = Dubbletter 

 

 

Datum Databas 
Sökord/Limits/ 

Boolska operatorer 

Antal 

träffar 

Lästa 

abstrakt 

Granskad

e artiklar 

Resultat 

artiklar 

191007 PubMed 

Life change events [MeSH] AND 

Craniocerebral trauma [MeSH] 

AND Famil* 

Limits: 10 years 14st 8st 7st 3st 

191022 PubMed 

Life change events [MeSH] AND 

Craniocerebral trauma [MeSH] 

AND Famil* AND Support* 

Limits: 10 years 12(12)st    

191008 Cinahl 

Life change events+ [MH] AND 

Head injuries+ [MH] AND Famil* 

Limits: 10 years, Peer reviewed 30st 15st 10st 4st 

191022 Cinahl 

Life change events+ [MH] AND 

Head injuries+ [MH] AND Famil* 

AND Support* 

Limits: 10 years, Peer reviewed 16(16)st    

191009 Cinahl 

Nursing care+ [MH] AND Head 

injuries+ [MH] AND Experience* 

AND Famil* 

Limits: 10 years, Peer reviewed 17st 9st 6st 2(1)st 

191022 Cinahl 

Nursing care+ [MH] AND 

Support, Psychosocial+ [MH] 

AND Experience* AND Famil* 

Limits: 10 years, Peer reviewed 4(4)st    

191009 PubMed 

Nursing [MeSH] AND 

Craniocerebral trauma [MeSH] 

AND Experience* AND Famil* 

Limits: 10 years 9st 5st 5st 3(1)st 

191022 PubMed 

Nursing [MeSH] AND Social 

support [MeSH] AND 

Craniocerebral trauma [MeSH] 

AND Experience* AND Famil* 

Limits: 10 years 0st    

Totalt   102(32)st 37st 28st 12(2)st 
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Bilaga C 

Tabell 4: Artikelöversikt 

Artikel 1 

Referens Brickell, T.A., French, L.M., Lippa, S.M., & Lange, R.T. (2018). Burden among caregivers of service 

members and veterans following traumatic brain injury. Brain injury, 32(12), 1541-1548. doi: 

10.1080/02699052.2018.1503328 

Land 

Databas 
USA. 

Cinahl. 

Syfte Syftet var att bestämma: A) hälsostatus och vårdande bedömning och B) påverkan på upplevd belastning 

av hälsa och bedömning i ett urval av vårdgivare som hjälper servicemedlem/veteran (SMV) efter en 

traumatisk hjärnskada. 

Metod: 

Design 
Kvantitativ induktiv. 

Urval Urvalet var 238 deltagare från sjukhuset Walter reed national military medical center i USA. Deltagarna 

var vårdgivare till SMV som erhållit mild till svår och penetrerande TBI. Deltagarna var minst 18 år, 

kunde läsa och förstå engelska och anhörigvårdare till SMV som fått TBI efter 11 september 2001 i 

tjänsten i militärtjänstgöring i Afghanistan.  

Datainsamling Löpande läts deltagarna fylla i två olika formulär Health Survey (SF-36v2) och Caregiver Appraisal 

Scale (CAS).   

Dataanalys SF 36v2 är indelad i 36 delar. De delades in i åtta grupper varav fyra mentala och fyra fysiska grupper. 

Ju högre poäng i varje grupp ju bättre upplevd hälsa. CAS är indelad i 47 delar och är utformad för att 

belysa positiva och negativa aspekter av vård. CAS delas upp i fyra grupper där högre poäng (1–5) 

innebär bättre hälsa. I denna studie delades vårdgivarna upp efter vårdbelastning i tre grupper.  

Bortfall Exklusion gjordes på patienter som hade en anamnes med neurologisk, psykologisk eller medicinsk 

karaktär med signifikant belastning utan relevans till SMV.  

Slutsats Med ett större vårdbehov tror författarna att det var lättare att använda moraliska och traditionella 

argument för sin vårdande ideologi, men vid en hög belastning på vårdgivaren ökade bördan och risken 

för låg mental hälsa. Att vara vårdgivare till patienter med TBI och mentala hälsoproblem var dessutom 

speciellt krävande för vårdgivarens hälsa. Större familj-, social- och intrapersonella resurser sågs som en 

barriär mot den tunga vårdsituationen och vårdgivarens förekomst av mental ohälsa. I studien visades att 

vårdens inflytande på relationen var största förebyggande orsak mot mental ohälsa varför författarna 

påtalade att det var av största vikt att terapeutiska interventioner fokuserade på detta. Dock kände 

enstaka deltagare ingen negativ stress av hög belastning, utan känslan av uppfyllelse. Författarna 

påtalade även att det var lika viktigt att rutinmässig vård försågs till anhöriga. Det behövs en bättre 

förståelse för vårdarnas skyddsmekanism så att bördan av vården inte övergår vårdarnas fysiska, 

emotionella, sociala eller ekonomiska förmåga till vård och egen hälsa. 

Vetenskaplig 

kvalitet 
Artikeln fick grad 1, 93,6% enligt Carlsson och Eiman (2003). 
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Bilaga C 

Artikel 2 

Referens Degeneffe, C. E., & Olney, M. F. (2010) We are the forgotten victims´: Perspectives of adult 

siblings of persons with traumatic brain injury. Brain injury, 24:12, 1416-1427, doi: 

10.3109/02699052.2010.514317 

Land 

Databas 
USA. 

Cinahl. 

Syfte Syftet var att få insikt i hur livet, hos vuxna syskon till TBI-drabbade, förändras efter skadan.  

Metod:  

Design 
Mixad metod. 

Konstant jämförande metod. 

Urval Urvalet var 272st deltagare från 201 familjer. 195 var kvinnor och 76 var män och en definierade 

inte sitt kön. Från fyra hjärnskadecentran och nio rehabiliteringscentran i USA framtogs 508 namn 

och utifrån dessa ville 295 delta men endast 272 passade för studien. Skadan skulle ha skett minst 6 

månader innan intervjun, skadan skulle vara klassad som TBI, syskonet var tvungen att vara vid liv 

vid datainsamling och deltagarna skulle vara minst 18år. 

Datainsamling Insamlingen av data gjordes via enkät på 243 frågor,med ett tillägg på fem öppna frågor för bättre 

kontextuell förståelse. 

Dataanalys Datan transkriberades separat av båda författarna till genomsnitt och procent i form av kvantitativ 

metod samt att de öppna frågorna sammanställdes enligt. kvalitativ metod. Tillsammans undersökte 

sedan forskarna datan för kodning. Med hjälp av ett datorprogram för kvantitativ forskning, tog 

forskarna fram likheter och skillnader. Separat analyserade forskarna datan vidare för att finna 

övergripande teman för kodningen. 

Bortfall Bortfallet blev 23 personer. 

Slutsats Tre teman formades och dessa var “Family; caring & making sense of the experience”. I studien 

konstateras även tre familjekonstellationer. Det var kärnfamiljen, familjen från den skadade och 

familjen från syskonet. Skadan på familjen gjorde att de kom närmare och i vissa fall att den föll 

isär. Det fanns en känsla av att vara bunden till den TBI-drabbade och situationen, vilket 

tillsammans med åtaganden ledde till många anpassningar för syskonen. En kvinna sa att hon en 

dag kom att vara anhörigvårdare till alla i familjen och att hennes livsmål måste anpassas efter 

detta. Erfarenheten kunde delas upp i personlig utveckling, sorg, existentiell förändring, 

psykologiska svårigheter och skuld. Vad gällde den psykologiska belastningen gav detta sig uttryck 

som ilska, frustration och depression. Detta var ett svar på att inte kunna leva samma liv som innan 

skadan. Vad gäller skuld belystes att det var grundat på att de själva kunde leva sitt liv och att inte 

kunna göra mer för den drabbade, medens den drabbade inte hade något val. 

Vetenskaplig 

kvalitet 
Artikeln fick grad 1, 93,8% enligt Carlsson och Eiman (2003).  
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Bilaga C 

Artikel 3 

Referens Doser, K., & Norup, A. (2014). Family needs in the chronic phase after severe brain injury in 

Denmark. Brain injury, 28:10, 1230-1237. doi; 10:3109/02699052.2014.915985 

Land 

Databas 
Danmark. 

Pubmed. 

Syfte Syftet var att: A) beskriva förändringar i status hos familjemedlemmar vid olyckan och uppföljning 

i kroniska tillståndet. B) Familjens viktigaste behov i kroniska fasen och om dessa behov ansågs 

vara tillfredsställda.  

Metod:   

Design 
Kvantitativ. 

Urval 42 deltagare av de från början 74 som förfrågades att delta i studien inkluderades. Deltagarna var 

anhöriga till patienter som blivit antagna till en rehabiliteringsklinik på sjukhuset Copenhagen 

University Hospital, Glostrup, Danmark. Avlidna och de som flyttat från landet exkluderades. Tre 

deltagare hade inte fyllt i formuläret korrekt och uteslöts av den anledningen. 

Datainsamling Deltagarurvalet var grundat från en tidigare studie och av de 94 par som deltog skickades brev om 

förfrågan om deltagande ut.  

Dataanalys Formulärets frågor delades in i sex kategorier och jämfördes med hjälp av Wilcoxon Signed Ranks 

test. Dessa var health information, emotional support, instrumental support, professional support, 

community network support och involvment in care. För att kunna analysera data mellan tillfällena, 

skapades så kallad deskriptiv data som sedan analyserades med hjälp av Wilcoxon Signed Ranks 

test.  

Bortfall 52 deltagare varav 20 flyttat från landet eller avlidit. 23 svarade inte på formuläret eller kunde inte 

bli kontaktade, tre svarade ofullständig, två ville inte delta, två ansåg inte formuläret aktuellt för 

dem, en kunde inte delta på grund av alzheimers sjukdom och en hade ingen kontakt med den 

drabbade.  

Slutsats I en jämförelse med två andra studier presenterade denna ett mindre engagemang, i form av 

nedlagd tid/vecka, hos anhöriga än i de andra studierna. Studien i Colombia presenterade 60.73 

timmar/vecka, USA 63.7 timmar/vecka medan i Danmark uppgav endast en femtedel att de 

spenderade mer än 16 timmar/veckan till omvårdnaden. De viktigaste teman som kom fram var 

samma som i den jämförda studien, vilket var health support, professional support och community 

support. Även efter att den professionella rehabiliteringen upphört säger anhöriga att det 

fortfarande är högst viktigt att dem får reda på patientens hälsa. Genomgående kan det dock ses att 

mindre än hälften av de behov som anhöriga hade, inte var mötta.  

Vetenskaplig 
Kvalitet 

Artikeln fick grad 1, 93,6% enligt Carlsson och Eiman (2003). 
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Artikel 4 

Referens Ishikawa, F., Suzuki, S., Okumiya, A., & Shimizu, Y. (2011). Writers’ Award Winner Experiences 

of Family Members Acting as Primary Caregivers for Patients with Traumatic Brain Injury. 

Rehabilitation Nursing, 36(2), 73-82. doi: 10.1002/j.2048-7940.2011.tb00069.x 

Land 

Databas 
Japan. 

PubMed. 

Syfte Syftet var att presentera en övergripande bild av erfarenheten hos familjer vid anhörigvård för 

någon med TBI för att kunna ge omvårdnadsstöd till familjer i denna situation. 

Metod: 

Design 
Kvalitativ. 

Tematisk metod. 

Urval 15 anhöriga som var medlemmar i “Traumatic Brain Injury Association” från regionerna Chubu 

och Kanto i japan. Ansvariga för denna organisation hjälpte till att rekommendera deltagare för 

studien, där kriteriet skulle vara att den anhöriga var den primära vårdgivaren. Familjen mottog 

skriftlig förklaring av studiens syfte, metod och datalagringspolicy. 

Datainsamling Datainsamling skedde mellan augusti 2008 och december 2008, genom semistrukturerade 

intervjuer. Varje intervju spelades in och varade mellan 30 minuter till 60 minuter.  

Dataanalys Ordagranna transkriptioner skapades från intervjuerna. Författarna skapade olika kategorier och 

subkategorier med induktiv ansats utifrån uttryck som bäst förklarade anhörigas erfarenheter. Tre 

medlemmar från organisationen som hade kännedom om rehabilitetsvård, analyserade och 

kategoriserade subkategorierna självständigt. De tre forskarna skapade sedan kategorierna från 

subkategorierna, genom att hitta likheter och hur ofta dem återkom i subkategorierna. 

Bortfall Inga bortfall förutom ej uppnådda inklusionskriterier. 

Slutsats De sju teman uppstod som beskrev anhörigas erfarenhet var: 1. Spenderandet av tid och att förstå 

dolda nedsättningar. 2. Evalueringen av vårdpersonalens agerande i fallen. 3. Tillägnandet av sig 

själv till den TBI-drabbde trots att man kände psykologiska svårigheter. 4. Accepterandet av 

nedsättningen och skapandet av ett omvårdnadssystem som fungerade. 5. Sökandet och deltagande 

i specialiserad rehabilitering för TBI-drabbade patienter. 6. Hoppet om en bättre förståelse och 

skapandet av ett lämpligt verktyg när TBI uppstår. 7. Ansträngningen av att influera och informera 

allmänheten kring den drabbade för en ökad förståelse av den TBI drabbade. Tema två och sex var 

nya i jämförelse med andra studier och indikerar behovet av bättre kunskap inom området av 

hjärnskador bland vårdpersonalen i Japan, likaså deras oförmåga att hantera dessa situationer. Som 

slutsats för att sjuksköterskor skall kunna stötta anhöriga till TBI drabbade måste, 1. Deras 

kunskap om hjärnskador öka. 2. De skall lyssna på familjen och skapa en förståelse om 

livssituationen, stresspåverkan och copingstrategier som påverkar dem. 3. Kunna ge lämplig 

information utifrån familjens situation samt främja lämpliga copingstrategier. 

Vetenskaplig 

kvalitet 
Artikeln fick grad 1, 81,3% enligt Carlsson och Eiman (2003). 
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Bilaga C 

Artikel 5 

Referens Jones, M., Hocking, C., & Wright-St Clair, V. (2010). Parents caregiving for children after a traumatic 

brain injury:  Structuring for security.  New Zealand Journal of Occupational Therapy, 57 (1), 4-13.  

Land 

Databas 
Nya Zeeland. 

Cinhahl. 

Syfte Syftet var att beskriva vad som involveras i föräldrars dagliga liv som vårdare till ett barn som erhållit 

en svår hjärnskada.  

Metod: 

Design 
Kvalitativ 

Grounded theory. 

Urval Tolv medlemmar från fem familjer blev inkluderade i denna studie. Deltagarfamiljerna skulle bo i och 

kring en större stad, kunna konversera på engelska och har ett TBI-drabbat barn mellan 3-17år. Den 

drabbade skulle råkat ut för svår TBI tidigast 3 månader innan intervju.  

Datainsamling Datainsamlingen gjordes över 10 månader. Inledningsvis gjordes fyra semistrukturerade intervjuer med 

öppna frågor till en eller båda föräldrarna med uppföljande frågor för att få tydlighet kring frågorna. 

Fortsatt observerade förste forskaren dessa fyra familjer i vardagliga sysselsättningar. Förste forskaren 

interagerade med föräldrar och barn i deras aktiviteter men på ett neutralt sätt.  

Dataanalys I första steget lästes transkriptionerna rad för rad, för att identifiera fraser från intervjuerna och 

observationerna. Begrepp jämfördes med varandra och utvecklades utifrån egenskaper och dimensioner. 

Axialkodning kopplade kategorierna till underkategorier. I tredje steget utfördes selektiv kodning för att 

skapa och bekräfta den nya teorin. 

Bortfall Två familjer. 

Slutsats En central kategori identifierades till säkerhet. Det visade sig att föräldrarna, till barn med TBI, försökte 

strukturera vardagen så att barnet kunde vara säkert och utvecklades inom denna säkerhet. Skydd kunde 

vara skydd mot både mer fysisk skada eller emotionellt trauma. Även om strukturen hela tiden handlade 

om att vara här och nu och ta det dag för dag, fanns det samtidigt en tanke på vidare livet när föräldrarna 

inte längre kunde vara där som skyddsnät. De påtalade insikten om problemet med att inte kunna göra 

något för att få tillbaka det liv de hade innan olyckan. Anhöriga var tvungna att hållas nära över tid för 

att få en förståelse för vad som krävdes och behövdes under dessa dagar. Dock hade fokus blivit mycket 

på det drabbade barnet att syskon har glömts bort. 

Vetenskaplig 

kvalitet 
Artikeln fick grad 1, 93,8% enligt Carlsson och Eiman (2003). 
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Artikel 6 

Referens Keenan, A., & Joseph, L.(2010). The needs of family members of severe traumatic brain injured patients 

during critical and acute care a qualitative study. Canadian journal of neuroscience nursing, 32(3), 25-

35. 

Land 

Databas 

Kanada. 

Pubmed och Cinahl. 

Syfte Syftet var att identifiera individuella behovet hos familjemedlemmar till någon som diagnostiserats med 

TBI och om behovet ändras med tiden. 

Metod:   

Design 
Kvalitativ Induktiv. 

Tematisk analys. 

Urval Urvalet var 25 familjemedlemmar och 44 intervjuer genomfördes. Anhörig till patient mellan 16-65 år 

som drabbats av en svår TBI, vilka konstaterats genom resultat på högst nio poäng med Glasgow Coma 

Score de första 24 timmarna, samt upplevd post-traumatisk amnesi under minst en vecka. 

Familjemedlemmar identifierade själva vem som ansågs vara familj och valde i de flesta fall två 

deltagare från familjen som hade intresset att vara med i studien. 

Datainsamling Genom individuella semistrukturerade intervjuer samlades data in under 29 månader. Intervjuerna ägde 

rum på ett “Level 1 trauma academic health institution” där familj och patient fick stöd i 

rehabiliteringsprocessen. Första intervjun ägde rum inom fyra dagar från det att patienten lämnat 

intensivvårdsavdelningen. Tillfälle två ägde rum inom en veckas tid från det att patienten blivit 

utskriven till hemmet eller till rehabiliteringscenter. Intervjuerna gjordes med både fransk och 

engelskspråkiga deltagare.  

Dataanalys Datan lästes ett flertal gånger för att få en helhetsbild. En kodningsmetod antogs för att skapa fraser som 

bäst beskriver liknande svar som angavs av anhöriga. Genom induktiv ansats skapades bredare 

kategorier och teman av dessa kategorier. Analysen gjordes över 18 månaders tid och bekräftades 

konstant. Data från båda intervjutillfällena jämfördes inom och mellan de två intervjutillfällena. 

Bortfall En deltagare gick bort men systern tog över. 

Slutsats De olika behoven kunde ses ha en direkt påverkan beroende på två faktorer: 1. Familjens egna styrka 

och styrkan i relationer inom familjen. 2. Hjälpen som de fick från vårdpersonal och samhället. I det 

första steget sågs att behovet låg på att få en förståelse och att greppa nyheten om det som skett, men 

även få information, stöd och hjälp med vad som komma skall. Under andra tillfället gjorde processen 

att familjen utvecklades och såg annorlunda på vissa teman. Behov som identifierades genomgående var 

att prata om erfarenheten, få information, få stöd från vårdpersonal och att få hjälp från samhället i hur 

man hanterar livet efter. Många faktorer påverkade de anhörigas erfarenheter, som slutsats upplevde de 

anhöriga skadan på liknande sätt genom processen, även om de reagerade och bearbetade processen 

olikt. Vårdpersonalen kan spela en viktig roll i stöttandet av familjen genom denna viktiga situation.  

Vetenskaplig 

kvalitet 
Artikeln fick grad 1, 87,5% enligt Carlsson och Eiman (2003). 
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Bilaga C 

Artikel 7 

Referens Knox, L., Douglas, J.M., & Bigby, C.(2015). ‘The biggest thing is trying to live for two people’: 

Spousal experiences of supporting decisionmaking participation for partners with TBI. Brain injury, 

29(6), 745-757. doi: 10.3109/02699052.2015.1004753 

Land 

Databas 
Australien. 

Cinahl. 

Syfte Syftet var att belysa partnerns perspektiv i kontexten att leva med en livspartner med TBI samt att 

etablera en initial modell grundat på erfarenheten i att stötta livspartnerns beslutstagande efter TBI. 

Metod: 

Design 
Kvalitativ. 

Grounded theory. 

Urval Fyra partners vars livspartner, som redan ingick i en större studie om TBI, informerade dem om att ifall 

intresse finns, kunde de kontakta forskarna om en denna komplimenterande studien. Partnern skulle ha 

varit i förhållande med livspartnern i minst fyra år. 

Datainsamling Genom en serie av fördjupade intervjuer och anteckningar samlades data in. Under 18 månader 

granskades datan och två intervjuer mellan 50-150 minuter gjordes för att komplettera eventuella frågor 

samt för att få ett nutids perspektiv. Forskarna antecknade ner observationer för att komplettera och 

skapa en bättre helhetsbild av insamlade data. 

Dataanalys Datan analyserades separat av de två första författarna för att sedan brytas ner i preliminära kodningar 

efter relevans till syftet. Denna kodning jämfördes konstant med liknande erfarenheter från deltagaren, 

för att få fram en precisare kodning. Slutligen jämfördes kodningen med forskarnas egna antecknade 

observationer och idéer utifrån den insamlade kodningen vilket gjorde att ytterligare frågor och 

oklarheter kunde klargöras. Dessa identifierades för att sättas in i den slutgiltiga kodningen av 

kategorier, utifrån högst relevans i deltagarnas uttryck. 

Bortfall Inga bortfall förutom ej uppnådda inklusionskriterier. 

Slutsats Att ta gemensamma beslut är en del av att vara i en relation, speciellt med inblandade barn. När den ena 

partnern kognitivt inte längre besitter samma förmåga hamnar beslutstagandet hos den andra partnern. 

Studien identifierade olika faktorer som påverkade beslutstagandet i relationen. Processen att bilda sig 

en förståelse av den kognitiva skadan tog tid och det var som att få lära känna individen på nytt. Flertalet 

faktorer för delat beslutsfattande identifierades och i de partnerskap där dessa faktorer saknades kunde 

det ses att beslutstagandet inte föll i fördel för den mest behövande av parterna. Oavsett vilka typer av, 

beslut som skulle tas ansågs beslutstagandet vara en komplex del av partnerskapet. Studien visade bevis 

på behovet av terapi med fokus på ett par-baserat tillvägagångssätt, för att hitta önskade 

överenskommelser som funkar för partnerskapet i beslutstagandet men samtidigt strategier som stöttar 

partnerskapet och individen. 

Vetenskaplig 

kvalitet 
Artikeln fick grad 1, 89,6% enligt Carlsson och Eiman (2003). 
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Bilaga C 

Artikel 8 

Referens Long, B., Clark, L., & Cook, P. (2011). Surrogate decision making for patients with severe 

traumatic brain injury. Journal of traumanursing, 18(4), 204-212. Doi: 

10.1097/JTN.0b013e31823a453a 

Land 

Databas 
USA. 

Cinahl. 

Syfte Syftet var att beskriva: A) Hur beslutsfattande anhöriga tog beslut över att avbryta eller fortsätta 

livsuppehållande behandling. B) Att belysa om den beslutsfattande anhöriga upplevde att 

vårdteamet kunde ha hjälpt till mer i beslutsfattandet.  

Metod: 

Design 

Kvalitativ, induktiv metod. 

Deskriptiv studie. 

Urval 38 deltagare kontaktades angående intresse och urvalet gjordes från sjukhusets databas: ”critical 

care”. Deltagarna skulle vara över 18 år och förstå engelska språket samt bo i USA. 

Datainsamling Semistrukturerade intervjuer hölls med deltagarna för att få deras beskrivning. Intervjuerna tog 

mellan 20-60 minuter och transkriberades från inspelning. 

Dataanalys Intervjuerna var transkriberade, därefter kontrollerade för att sedan läsas igenom med syfte att 

uppnå en helhetsbild. Datan var induktivt kodad med hjälp av ATLAS.ti version 5.2.0. En andra 

kodning gjordes för gruppering av datan och möjligheten att se mönster i intervjuerna. I den andra 

kodningen skapades även teman utifrån dessa grupperingar. 

Bortfall 28 av dom 38 valde att inte anmäla sitt intresse för studien. 

Slutsats Deltagarna använde sig av olika faktorer för sitt beslutsfattande: tidigare konversation, prognos, 

livskvalité, behandlingens belastning, inget beslut, böner, instinkt (magkänsla) och/eller statistik. 

Som intern resurs beskrevs intuition (magkänsla) och tro, medan den externa resursen var läkarens 

prognos och tidigare samtal med patienten kring behandling och livskvalitet. Hälften av deltagarna 

i studien påtalade läkarens dåliga förmåga till kommunikation och otillgänglighet, men de hade en 

god förmåga att rädda liv. Det fanns sjukhuspastor och omvårdnadspersonal men närvaron av 

läkare saknades, de ville ha något mitt emellan. Deltagarna hade ett tydligare resonemang efter att 

ha talat med en läkare och fått en prognos. Deltagarna beskrev sjuksköterskan som den med 

känslan för hur mycket information som de kunde hantera. Sjuksköterskan berömdes för sitt 

känsliga vårdande i patienten sista stund, vilket gjorde vakan lättare. 

Vetenskaplig 

kvalitet 
Artikeln fick grad 1, 89,6% enligt Carlsson och Eiman (2003). 

 



BILAGA C  

 

Bilaga C 

Artikel 9 

Referens Saban, K.L,. Hogan, N.S., Hogan, T.P., & Pape T.L. (2015). He Looks Normal But … Challenges of 

Family Caregivers of Veterans Diagnosed with a Traumatic Brain Injury. Rehabilitation nursing: the 

official journal of the Association of rehabilitation nurses, 40(5), 277-285. doi:10.1002/rnj.182.  

Land 

Databas 
USA. 

PubMed. 

Syfte Syftet var att beskriva erfarenhet upplevd av kvinnliga anhöriga vid vård av en närstående som ådragit 

sig TBI genom militären. 

Metod: 
Design 

Kvalitativ. 

Innehållsanalys. 

Urval Sju kvinnor rekryterades från ett sjukhus veterananläggning, tre mammor, två systrar och två fruar. 

Tillvägagångssättet var både flygblad på avdelning samt närområdet och genom 

kontaktöverenskommelse med supportgrupp. Kvinnorna skulle vara över 18 och stötta en TBI-drabbad 

veteran, utan ekonomiskt hjälpmedel för vårdandet, där den drabbade erhållit diagnosen för 1-10 år 

sedan. De skulle också prata, skriva och förstå engelska. 30 dollars presentkort gavs som tack för 

medverkan. 

Datainsamling Intresserade deltagare hörde av sig och de som mötte kriterierna bokades in för en telefonintervju. 

Intervjun spelades in och varade cirka 45 minuter. Inledningsvis svarades på en rad demografiska 

frågor. 

Dataanalys Intervjuerna avidentifieras för att behålla sekretess för deltagarna. Intervjuerna lyssnades på upprepade 

gånger för att få en övergripande förståelse. Datan analyserades separat av analytikerna och jämfördes 

sedan för att identifiera återkommande uttryck och meningar, vilket sedan kodades till så likvärdig 

innebörd som möjligt. 

Bortfall Inga bortfall förutom ej uppnådda inklusionskriterier. 

Slutsats De teman som uppkom och som bör belysas var följande utifrån anhörigas erfarenhet: 1. Att bli 

medveten om den drabbades nedsättningar. 2. Att handskas med minnesförlusten. 3. Upplevelsen av att 

se den drabbades symptom. 4. Att vara rädd för den drabbades ilska. 5. Att känna den drabbades 

ensamhet. 6. Insikt och erkännande av effekten på barnen. 7. Att försöka hantera situationen så gott det 

går. Anhöriga hade svårt att greppa de verkliga konsekvenserna som denna skada skulle ge både 

kognitivt och emotionellt. Svårast var dock att skadorna inte var synliga eller greppbara. Att den TBI 

drabbades liv förändrades är inte ett mysterium, men även de anhörigas liv påverkades på grund av 

skadan. En bättre förståelse för anhöriga vid informell vård bör belysas, då beslutsfattande organ 

behöver bättre kunskap om situationen. Detta för att kunna utforma behoven av stöd som både TBI-

drabbad och anhörig har. En bättre förståelse från vårdpersonalen behöver också beskrivas, för att kunna 

stötta dessa anhöriga till att leva ett mer produktivt och meningsfullt liv som familj. 

Vetenskaplig 

kvalitet 

Artikeln fick grad 1, 91,6% enligt Carlsson och Eiman (2003). 

 



BILAGA C  

 

Bilaga C 

Artikel 10 

Referens Savage, I., & Egan, M. (2018). Women Family Members' Experiences of Involvement in Adult 

Inpatient Traumatic Brain Injury Rehabilitation. The open journal of Occupational Therapy, 6(3), 1-12. 

doi: 10.15453/2168-6408.1457 

Land 

Databas 
Kanada. 

Cinahl. 

Syfte Syftet var att utforska anhörigas involvering i vissa aspekter av rehabiliteringen, trots deras emotionella 

stress. 

Metod:  

Design 
Kvalitativ. 

Tematisk analysmetod. 

Urval Fem familjemedlemmar deltog i studien. Deltagarna valdes i enlighet med kriteriet att ha en TBI-

drabbad anhörig som var registrerad till “Acquired Brain Injury (ABI) Service” facilitet för 

rehabilitering. Triagesjuksköterskan informerade lämpliga familjer om studien samt syfte en kort stund 

efter ankomst till “ABI service’s” rehabiliteringsprogram. Vid intresse efterfrågades kontaktuppgifter 

och samtycke. Endast en familjemedlem per familj valdes sedan ut och familjen själv valde vem som 

skulle bli deltagaren. 

Datainsamling Insamling gjordes med semistrukturerade intervjuer vid två tillfällen per familj. Första tillfälle ägde rum 

efter en estimering av när halva processen gått för att försäkra att lämplig data om erfarenhet av 

rehabiliteringsprocessen fanns. Minst två veckor efter första tillfälle och innan utskrivning av patient så 

ägde tillfälle två rum. Data samlades in under tre månader. 

Dataanalys De inspelade intervjuerna loggades ordagrant för analys. Fokus lades på att läsa igenom transkripten och 

förstå den subjektiva erfarenheten hos deltagarna. Generalisering försökte skapas av de upplevelser 

anhöriga kände utifrån deras medverkan. Datan kodades utefter återkommande fraser. Teman som 

uppkom grupperades om till större och mer specifika teman. 

Bortfall Inga bortfall förutom ej uppnådda inklusionskriterier. 

Slutsats Den mest belysande av de två teman som framkom var känslan att ha på sig olika hattar. Att det var 

många olika uppgifter och roller som de nu antog för att kunna stötta och hjälpa sin anhörig, ofta roller 

som de ansåg vara vårdpersonalens. Medverkan sågs främst i form av olika typer av roller och uppgifter 

som inkludera fysisk hjälp, känslomässigt stöd och att ha kommunikationen med vårdpersonalen samt 

andra samhällsbidragande instanser. Deltagarna uttryckte att deras konstanta medverkan gjorde det svårt 

att hålla en balans mellan deltagandet i den TBI-drabbades rehabilitering och andra plikter. Denna 

svårighet tenderar ofta till utmattning och utbrändhet bland familjemedlemmar. Studien antyder att 

vårdpersonalen borde evaluera lämpliga strategier som avlastar familjemedlemmar. Det går inte att 

generalisera erfarenheten då olika familjer upplever situationer olika, därav bör stödet vara varierande 

också. 

Vetenskaplig 

kvalitet 
Artikeln fick grad 1, 89,6% enligt Carlsson och Eiman (2003). 
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Bilaga C 

Artikel 11 

Referens Tam, S., McKay, A., Sloan, S., & Ponsford, J.(2015). The experience of challenging behaviours 

following severe TBI: A family perspective. Brain injury, 29(7-8), 813-821. doi: 

10.3109/02699052.2015.1005134. 

Land 

Databas 
Australien. 

PubMed. 

Syfte Syftet var att förstå den anhörigas upplevelse av svåra beteenden hos en TBI-drabbad och dess påverkan 

i hur den TBI-drabbade individen återgår till samhället samt påverkan på familjefunktioner. 

Metod:  

 Design 
Kvalitativ  

Tematisk analys. 

Urval Sex kvinnliga anhöriga i form av fyra mammor, en syster och en fru. Neuropsykologer från “Osborn, 

Sloan & Associates” informerade lämpliga deltagare att kontakta denna studiens forskare vid intresse. 

Kriterier angavs bara för patienten vilka var: 1. Ådragit sig en svår TBI där graden determineras av 

“Care and Support Needs Scale”, med en poäng av tre eller mer. 2. 18år eller äldre. 3. Levt med skadan i 

över två år. 4. Måste bo eller spendera tid regelbundet i den anhöriga deltagarens hem. 5. Förekomsten 

av minst ett svårt beteende som konstaterats av den ansvariga neuropsykologen. Exkluderad blev de 

patienter med en degenerativ neurologisk sjukdom samt de som inte hade tillgång till att fritt kunna ingå 

i det lokala samhället. 

Datainsamling Intervjuer gjordes och tog mellan 28-77minuter som spelades in och som sedan transkriberades 

ordagrant. 

Dataanalys Analysen följde en tematisk ansats i form av sex faser. Först gjorde författarna sig familjära med 

insamlad data. Första författaren observerade preliminära mönster som återkom vilket fördes vidare till 

de tre andra författarna, för att grupperas och kategoriseras om vid behov. Dessa kategorier gav sedan 

subkategorier. Resulterande kategorier och subkategorier kontrollerades att stämma in på deltagarnas 

grundläggande uttryck från den första insamlade data. I slutskedet av faserna benämns och definieras de 

uppkomna tema. Triangulering mellan författarna användes för att försäkra sig om noggrannheten i 

studien. 

Bortfall Inga bortfall förutom ej uppnådda inkulsionskriterier. 

Slutsats Det framkom att kognitiv nedsättning var en orsak från beteendesvårigheter. De mest belysta 

svårigheterna var aggressiva beteende, sociala beteenden, upprepande beteenden och farligt beteenden. 

Svårigheterna gör att det sociala livet för både den TBI-drabbade och anhöriga drabbas. Vänner 

förlorades och social isolering kunde ses hos de drabbade. Familjen och deras förståelse för den TBI-

drabbades kognitiva nedsättning sågs som vital för anhörigas stöd. Behovet av strategier var avgörande 

för att de anhöriga skulle kunna hantera situationerna och undvika utbrändhet men även för att minska 

de svåra beteendena hos de TBI-drabbade. Studien indikerar att, genom att belysa anhöriga kan 

utvecklingen och skapandet av hjälpstrategier, ge hela familjen en bättre livskvalité. 

Vetenskaplig 

kvalitet 
Artikeln fick grad 1, 87,5% enligt Carlsson och Eiman (2003). 
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