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Sammanfattning  Endast ett fåtal personer drabbas varje år av en traumatisk 
ryggmärgsskada. Den akuta vården av dessa patienter utövas 
på endast sex sjukhus i Sverige. Vårdbehovet för personer 
med en ryggmärgskada är stort eftersom en traumatisk 
ryggmärgsskada medför såväl fysiska även som stora 
psykiska omställningar i livet. När dessa personer senare i 
livet behöver vård saknas kunskapen om dessa patienters 
specifika omvårdnadsbehov utifrån ett personcentrerat 
förhållningssätt hos allmänsjuksköterskor. Syftet med 
studien var att belysa patienters upplevelse av livskvalitet 
efter en traumatisk ryggmärsskada. Studien utfördes som en 
litteraturstudie där elva kvalitativa och fyra kvantitativa 
vetenskapliga studier samt en avhandling valdes att granskas. 
Resultatet påvisade att olika copingstrategier användes för 
att anpassa sig till skadan och dess konsekvenser. Hopp 
beskrevs som en av de vanligaste copingstrategierna vilken 
var betydelsefull för patientens livskvalitet. Stöd från vänner, 
familj och andra patienter med en ryggmärgsskada visade sig 
vara betydande för dessa patienters anpassningsförmåga och 
deras upplevelse av livskvalitet. Flertalet patienter uttryckte 
att de inte fick någon hjälp från vårdpersonal i sin 
krisbearbetning. Vid omvårdnadsbeslut brast respekten för 
patienternas integritet då de inte fick vara med och fatta 
beslutet. Vidare framkom det att vårdpersonal kränkte 
patienternas integritet under omvårdnadsarbetet genom att 
tala över dennes huvud. För att kunna bemöta dessa patienter 
behövs mer forskning angående ryggmärgsskadans påverkan 
på dessa patienters livskvalitet.  
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Abstract   The number of people that every year suffers from a 
traumatic spinal cord injury is relatively small. The 
emergency care of these patients is carried out in only six 
Swedish hospitals. A traumatic spinal cord injury results in 
major physical as well as psychological readjustments. When 
these patients later in life needs hospital care the lack of 
knowledge about their specific needs of care based on a 
person-centered approach, occurs to be a problem for the 
general nurse. This literature review aimed to highlight the 
experience of quality of life in patients with a traumatic 
spinal cord injury. The study contains eleven qualitative 
articles, four quantitative articles and one dissertation. The 
result indicated that different coping strategies were used to 
incorporate the injury and its consequences as a part of life.  
Hope was described as one of the most common coping 
strategy which were meaningful for the patient’s experience 
of quality of life. Support from friends, family and other 
injured patients proved to be important for the patients’ 
adaptability and the experience of quality of life. Several 
patients expressed that they didn´t get any support from the 
health care professionals to manage the crisis following the 
injury. In some cases the patient experienced that they 
weren’t asked to take part in the decision making regarding 
their care. Healthcare professionals often, during nursing 
actions, violate the patients’ integrity by not talking directly 
to the patient. Further research about the injuries impact on 
these patients quality of life is essential to improve the care 
of these patients.  
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Inledning 
Varje år drabbas mellan 100-150 personer av en traumatisk ryggmärgsskada, varav 40-
50 % är orsakade av trafikolyckor. Merparten av de drabbade är män och under 30 år 
(Personskadeförbundet [RTP], 2011a).  
 
När en person drabbats av en traumatisk ryggmärgsskada (Holtz & Levi, 2006) uppstår 
en lång och svår anpassningsprocess vilken kan pågå under flera år efter skadetillfället.   
Omvårdnaden av dessa patienter innefattar bland annat stöd och hjälp i deras reaktioner 
på traumat och anpassning till den nya livssituationen. För att kunna bedriva en god 
omvårdnad bör vårdpersonalen (Söderberg, 2009) förstå hur en patients livsvärld 
påverkas av en funktionsnedsättning. En traumatisk kris kan uppstå när tryggheten i 
tillvaron hotas (Cullberg, 2006), då personens tidigare kunskaper och erfarenheter inte 
räcker till för att psykiskt kunna hantera den förändrade livssituationen. Vardagliga 
aktiviteter som de flesta anser är lätta och enkla (Holtz & Levi, 2006) blir efter en 
traumatisk ryggmärgsskada svåra och komplicerade. Livskvalitet är en individuell 
upplevelse vilken är beroende av en persons fysiska och psykiska hälsa (World Health 
Organization [WHO], 1997). En traumatisk ryggmärgsskada kan medföra att 
upplevelsen av livskvalitet förändras då den påverkas av (Bowling, 2003) hälsan och 
livshändelser. 

Bakgrund  
Under gamla Egypten, cirka 2500-3000 år f.kr, inträffade det många fallolyckor under 
uppbyggnaden av pyramiderna vilka resulterade i traumatiska ryggmärgsskador. En del 
av dessa olycksfall dokumenterades och är idag de tidigaste nedskrivna dokumenten 
rörande traumatiska ryggmärgsskador. Av de som drabbades av en traumatisk 
ryggmärgsskada under första världskriget dog 80 procent inom två veckor. Idag har 
överlevnadstiden ökat med 2000 procent i förhållande till år 1940. Ludwig Guttmann 
startade i England år 1944 det första moderna rehabiliteringscentret med avseende på 
stroke och ryggmärgsskador (Holtz & Levi, 2006).  

Traumatisk ryggmärgsskada 

Ryggmärgens funktion är att leda nervimpulser mellan hjärnan och resten av kroppen 
(Holtz och Levi, 2006), detta inkluderar autonoma, sensoriska och motoriska 
nervimpulser. När ett trauma mot ryggmärgen inträffar uppstår en rad olika 
skademoment vilka resulterar i funktionsbortfall hos den drabbade personen. 
Ryggmärgsskadans svårighetsgrad beror på skelettskadan och det trauma ryggmärgen 
utsatts för (Blommengren & Ohlgren, 2007), som vanligen drabbar kotorna C5-C7 och 
Th11-L2. Patofysiologin för en traumatisk ryggmärgsskada delas ofta in i tre faser, 
primär, sekundär och kronisk fas (Holtz & Levi, 2006). Den primära fasen innefattar en 
mekanisk skada på nervvävnader och blodkärl och under den sekundära fasen fortsätter 
nedbrytandet av ryggmärgsvävnaden. Den kroniska fasen inbegriper ytterligare celldöd 
samt försök till att återställa de skadade strukturerna.  
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Lohne, Raknestangen och Mastad (2002) delar in ryggmärgsskador i kompletta och 
inkompletta skador. En komplett ryggmärgsskada innebär att ryggmärgen är helt av och 
att funktionsbortfallen nedanför skadeområdet är irreversibla. Om skadan istället är 
inkomplett är ryggmärgen delvis av och funktionsbortfallen är till viss del reversibla. 
Reversibiliteten beror på (Holtz & Levi, 2006) att en viss nervförbindelse kvarstår 
mellan hjärnan och kroppen, vilket innebär att till exempel en viss känsel och 
rörelseförmåga kan finnas kvar nedanför skadenivån. Vidare delas funktionsbortfallen 
in i fyra olika grupper: tetraplegi, paraplegi, tetrapares och parapares. Tetraplegi innebär 
total förlamning av alla fyra extremiteter och paraplegi innebär totalförlamning av 
benen och kan även omfatta bålen. Tetrapares är en inkomplett skada, som berör alla 
fyra extremiteterna. Parapares är en inkomplett skada, som berör benen och eventuellt 
bålen. Vanliga fysiska konsekvenser relaterat till en traumatisk ryggmärgsskada (Borg, 
2006) är: nedsatt rörelseförmåga, miktionsproblem, tarmproblem, spasticitet, neurogen 
smärta, sexualitetsrubbningar och reproduktionsproblematik.  

Psykologiska konsekvenser  

Att drabbas av en ryggmärgsskada innebär en rad olika psykologiska konsekvenser för 
den drabbade. Dessa personer upplever initialt (Hausman, 2009) ofta sorg, ilska och 
frustration över situationen. Ryggmärgsskadade personer uttrycker vanligen (Hammel, 
2004) en känsla av förlust över en förlorad framtid och identitet. De personer som 
traumatiskt drabbas av en ryggmärgsskada (Blommengren & Ohlgren, 2007; Holtz & 
Levi, 2006; Lohne et al. 2002) genomgår ofta olika krisreaktioner. För att kunna hantera 
dessa och sin nya kaotiska livssituation använder sig dessa personer av olika 
försvarsmekanismer och copingstrategier.  
 
En traumatisk ryggmärgsskada kan liknas vid en traumatisk kris. Detta innebär 
(Cullberg, 2006) att den drabbade personens existens och trygghets ifrågasätts. I en 
traumatisk krissituation räcker inte de tidigare erfarenheterna till för att kunna hantera 
och förstå situationen. Den traumatiska krisen delas in i fyra faser, chockfasen, 
reaktionsfasen, bearbetningsfasen och nyorienteringsfasen. Personer i chockfasen har ett 
inre kaos vilket utåt sett döljs för omgivningen. Viljan till att bearbeta traumat existerar 
inte och verkligheten hålls på avstånd. I reaktionsfasen medvetandegörs det som hänt, 
frågor som ”varför händer detta mig?” är vanligt förekommande. En persons 
försvarsmekanismer aktiveras vanligtvis under denna fas. Under bearbetningsfasen 
börjar personen blicka mot framtiden. För de personer där traumat resulterat i en 
irreversibel funktionsnedsättning, påbörjas tankegången om ett fortsatt liv med ett 
funktionshinder. Nyorienteringsfasen karaktäriseras av att personen har bearbetat det 
som har hänt och gått vidare med sitt liv. Nya intressen och relationer har erhållits med 
tiden, dock har traumat inte fallit i glömska utan finns ständigt dolt under ytan hos den 
skadade (ibid.).   
 
En person med en nyligen förvärvad ryggmärgsskada (Holtz & Levi, 2006) skyddar sig 
själv mot det inträffande traumat med hjälp av psykologiska försvarsmekanismer. 
Vanligt förekommande försvarsmekanismer hos en person med en ryggmärgsskada är 
projektion, förnekande, undvikande samt intellektualisering. När personen lägger 
skulden för det inträffade på andra benämns det projektion (Cullberg, 2006). Det är inte 
ovanligt att skulden läggs på vårdpersonal. Förnekande karaktäriseras av att personen 
inte accepterar hur allvarligt traumat egentligen är. Att undvika allt som påminner om 
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funktionshindret är en försvarsmekanism vilken benämns som undvikande (Holtz & 
Levi, 2006). En person kan också hantera den traumatiska händelsen genom att 
kognitivt ta del av fakta utan att reagera emotionellt, detta brukar vanligen kallas för 
intellektualisering.  
 
Senare forskning (Hausman, 2009) redogör för fem specifika stadier av sorg efter en 
ryggmärgsskada: chock och tvivel, förnekande, reaktion, mobilisering samt coping. 
Chock- och tvivelstadiet innebär att personen är påverkad av skadan och bekymrad över 
vetskapen att inte kunna gå igen. Under reaktionsfasen reagerar personen ofta med 
depression och förlust av motivation. Mobiliseringsfasen utmärkas av att patienten 
försöker lösa problemen relaterat till funktionsnedsättningen. Denna fas kännetecknas 
även av att patienten har en positivare syn på framtiden. Coping utgör det sista stadiet, 
personen har då lärt sig att hantera sin funktionsnedsättning och ser återigen livet som 
meningsfullt.   
 
Copingstrategier är av stor vikt för att ryggmärgsskadade personer (Smedema, Catalano 
& Ebener, 2010) ska kunna anpassa sig till sin livssituation. Ett bra självförtroende och 
en god självkänsla resulterar i effektivare coping. Personer med en god självkänsla har 
också ett ökat välbefinnande. Det påpekas (Hammel, 2004) att det tar lång tid att 
återigen finna självkänsla och inse sitt egenvärde efter skadan. En persons val av 
copingstrategier (Lazarus & Folkman, 1984) är beroende av vem man är som person 
och i vilken situation som personen befinner sig i samt hur personen värderar den 
aktuella situationen. Copingstrategier delas in i två grupper, problemorienterad coping 
och emotionellt orienterad coping. Problemorienterad coping innebär att personen 
använder olika strategier för att aktivt bemästra en stressfull situation, då personen 
värderat situationen som förändringsbar. Emotionellt orienterad coping avser strategier 
med vilka personen försöker förändra upplevelsen av den stressfyllda situationen.    

Livskvalitet  

World Health Organization (WHO, 1997) definierar livskvalitet som:  
 

“Individuals perception of their position in life in the context of the 
culture and value systems in which they live and in relation to their 
goals, expectations, standards and concerns. It is a broad ranging 
concept affected in a complex way by the person's physical health, 
psychological state, level of independence, social relationships, personal 
beliefs and their relationship to salient features of their environment” 
(WHO, 1997, s. 1).  

 
Livskvalitet delas ofta in i två dimensioner, (Bowling, 2003; Nationalencyklopedin, 
2011; Nordenfelt, 2004) en objektiv och en subjektiv dimension. Den objektiva 
dimensionen förklaras som (Nordenfelt, 2004) yttre faktorer såsom yrke, 
familjesituation och fysisk hälsa, medan den subjektiva dimensionen beskrivs som en 
persons upplevelse av sin yttre situation. Detta kan jämföras med WHO:s definition 
(WHO, 1997) då den menar att livskvalitet är beroende av en persons fysiska och 
psykiska hälsa men också av personens autonomi och sociala relationer. Nordenfelts 
(2004) förklaring av den subjektiva dimensionen av livskvalitet kan liknas med att 
livskvalitet påverkas av (WHO, 1997) varje individs uppfattning och upplevelse av sin 
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situation.  Livskvalitet kan ses som en dynamisk process (Bowling, 2003) som 
förändras med hälsan, livshändelser och över tid, detta innebär att en person (Statens 
offentliga utredningar, [SOU], 1995:5) gör olika värderingar under olika perioder i livet.  
  
Dålig hälsa är inte likställt med dålig livskvalitet (Nationalencyklopedin, 2011) vilket 
medför att en person med ett funktionshinder (SOU, 1995:5) kan uppleva en god 
livskvalitet. Livskvalitet är betydelsefullt för en god rehabilitering (Hammell, 2004) 
efter en ryggmärgsskada. Ett viktigt mål för rehabiliteringen är dessutom att patienter 
med en ryggmärgsskada återigen upplever livskvalitet.  

Omvårdnad   

Vården av ryggmärgsskadade patienter (Chen, Boore & Mullan, 2005) inkluderar 
fysisk, psykisk och social omvårdnad. En patient med en traumatisk ryggmärgsskada 
(Borg, 2006) har flertalet fysiska besvär bland annat smärta, rörelseinskränkning och 
miktionsbesvär, detta medför att sjuksköterskan bör besitta kunskaper inom många 
omvårdnadsområden.  
 
Eftersom en traumatisk ryggmärgsskada innebär en kris för patienten (Holtz & Levi, 
2006) präglas de första veckorna av ett stort behov av stöd i patientens krisreaktion. 
Patienter med en ryggmärgsskada (Lohne et al., 2002) reagerar ofta med orealistiska 
förhoppningar och mål inför framtiden, i det skedet bör sjuksköterskan låta patientens 
reaktioner fortgå. Att som sjuksköterska ge ärliga svar på patientens frågor är också 
något att eftersträva i omvårdnaden. Sjuksköterskan ska inge hopp om en god framtid 
trots skadans påverkan på kroppsfunktionen och det är av vikt att (Cullberg, 2006) som 
sjuksköterska stödja patientens egna läkningsresurser. Om patienten har ett sviktande 
hopp kan sjuksköterskan agera vikarierande hopp i syfte att stabilisera patientens 
tillvaro och stödja patienten i dennes kris. Att patienter med en ryggmärgsskada 
bibehåller hopp (Lohne et al., 2002) poängteras som en betydelsefull faktor i 
omvårdnaden.  
 
Omvårdnaden av patienter med en ryggmärgsskada ska präglas av ett öppet och positivt 
klimat (Holtz & Levi, 2006). I kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska 
(Socialstyrelsen, 2005) står det att sjuksköterskan ska kunna kommunicera med respekt, 
lyhördhet och empati. Sjuksköterskan behöver även kunskap och förståelse (Söderberg, 
2009) om den unika patientens omvårdnadsbehov för att kunna bemöta och genomföra 
en god omvårdnad av denne. Ett bra bemötande bygger på en ömsesidig relation mellan 
sjuksköterskan och patienten som karaktäriseras av vänlighet, respekt och förtroende. 
Sjuksköterskans bemötande är således en förutsättning för en god omvårdnad.  
Kommunikation (Sahlsten, 2007) innefattar att förstå och bli förstådd. Det är 
betydelsefullt att sjuksköterskan ser personen bakom sjukdomen. För att kunna bygga 
upp en god relation är det nödvändigt att sjuksköterskan på ett ärligt och äkta sätt 
bemöter patienten med öppenhet och nyfikenhet. Det är av vikt (Söderberg, 2009) att 
sjuksköterskan tar sig tid att lyssna på vad patienten har att berätta. Att sjuksköterskan 
dessutom är uppmärksam på patientens kroppsspråk och tonfall (Sahlsten, 2007) är 
betydande för att kunna sätta sig in i hur patienten betraktar och upplever sin situation. 
Det som kan verka obetydligt för en person (Söderberg, 2009) kan för en annan vara 
mycket betydande. Detta kan jämföras med WHO:s definition (WHO, 1997) av 
livskvalitet, som beskriver att livskvalitet är beroende av varje persons uppfattning och 
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upplevelse av sin situation. Var personen befinner sig i livet, dennes mål, kultur och 
förväntningar är andra faktorer som påverkar hur individen upplever sin livskvalitet. 
 
Ibland uppnås inte en god relation mellan sjuksköterskan och patienten vilket enligt 
Sahlsten (2007) beror på att det inte finns tillräckligt med tid för att bygga upp 
relationen. En annan betydande orsak är att patienter ofta möter fler sjuksköterskor än 
nödvändigt vilket medför endast en ytlig relation sinsemellan. Mötet kan förbättras om 
patienten får tillräckligt med information om sitt hälsostillstånd som även får patienten 
att känna trygghet. Om sjuksköterskan undviker patientens frågor skapas därtill en 
osäkerhet hos patienten. En anledning till att information kan vara vag och undvikande 
kan bero på otillräcklig kunskap hos vederbörande sjuksköterska. Chen et al. (2005) 
påvisar att unga och oerfarna sjuksköterskor tycker det är svårt att diskutera frågor 
rörande sexualitet och fertilitet. För många patienter med en ryggmärgsskada är 
information om hur detta kan förändras med skadan av stor vikt (Lohne et al., 2002). 
Dessa frågor är särskilt vanligt förekommande bland unga patienter då sexualitet och 
fertilitet upplevs som viktiga aspekter i livet (Borg, 2006).  
 
Enligt kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska (Socialstyrelsen, 2005) 
ska omvårdnaden värna om patientens värdighet, autonomi och integritet. Vidare ska 
omvårdnaden (Söderberg, 2009) också ta hänsyn till patientens säkerhet. International 
Council of Nurses` [ICN:s] etiska kod för sjuksköterskor (Svensk 
sjuksköterskeförening, 2005) bidrar med en etisk grund att stå på i omvårdnaden. Att 
lindra lidande är ett av de grundläggande områdena som benämns.  Lidande har flera 
betydelser (Söderberg, 2009) eftersom det är en individuell upplevelse. Patienter som 
lider försöker ofta finna bakomliggande orsaker till lidandet. Ett lidande medför ofta en 
känsla av ensamhet på grund av att ingen kan ta över någon annans lidande. Om 
sjuksköterskan lyckas lindra en patients lidande kan dennes livskvalitet och 
välbefinnande öka (ibid.). I Sverige idag lever endast ett fåtal personer med en 
ryggmärgsskada och den akuta vården av dessa patienter utövas på endast sex sjukhus i 
Sverige. När dessa personer senare i livet behöver vård saknas därför kunskap hos 
allmänsjuksköterskor beträffande de fysiska och psykiska omställningar en traumatisk 
ryggmärgsskada kan medföra. För att som sjuksköterska kunna bemöta och tillgodose 
dessa patienters omvårdnadsbehov behövs därför en ökad kunskap om 
funktionsnedsättningens påverkan på dessa patienters livsvärld och livskvalitet. 

Syfte 
Syftet var att belysa patienters upplevelse av livskvalitet efter en traumatisk 
ryggmärsskada.    

Metod 
Studien utfördes som en litteraturstudie med en induktiv ansats som syftar till att skapa 
en överblick inom ett specifikt område (Friberg, 2006). Studien innehåller såväl 
kvantitativa som kvalitativa artiklar inom valt intresseområde.  
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Datainsamling  

Efter att problemområdet identifierats gjordes en inledande sökning i syfte att undersöka 
om det fanns relevant forskning inom ramen för studiens syfte. Cinahl, PubMed och 
PsycInfo valdes ut som lämpliga databaser. Cinahl och PubMed har ett stort utbud av 
artiklar med fokus på medicin och omvårdnad och PsycInfo ansågs lämplig då den 
innehåller artiklar med inriktning mot psykologi.  
 
Olika sökord som kunde passa syftet diskuterades, sökorden fastställdes genom att 
använda svenska mesh, vilka blev: spinal cord injuries, quality of life, life change 
events, psychological adaption, mental health, nursing care och social support. För att 
kontrollera att sökorden stämde överrens med varje enskild databas terminologi, 
användes headings i Cinahl, mesh i PubMed och thesaurus i PsycInfo. Det visade sig att 
databaserna hade olika terminologi för några av sökorden, vilket visas i tabell 1, se 
bilaga 1, därefter kombinerades sökorden på olika sätt i de olika databaserna, se bilaga 
2.  För att specificera sökningarna valdes inklusions- och exklusionskriterier. Studiens 
inklusionskriterier var: artiklar skrivna på engelska, artiklar skrivna mellan 2005-2011, 
originalartiklar samt att studiernas informanter skulle vara över 18 år. 
Exklusionskriterierna var: översiktsartiklar, artiklar som handlade om barn och 
ungdomar, artiklar som handlade om smärta eller fysisk aktivitet, artiklar skrivna ur 
familjers perspektiv samt artiklar som berör patienter i hemsjukvård.  
 
Till urval I valdes 23 artiklar ut och lästes enskilt igenom och efter diskussion beslöts att 
en kompletterande sökning skulle göras på grund av att ett nytt sökord påträffats i urval 
I:s artiklar. Den kompletterande sökningen gjordes med sökordet rehablitation, vilken 
gav tre artiklar. Ytterligare gjordes en manuell artikelsökning, vilket gav en artikel. 
Dessutom gjordes en utvidgande sökning med sökordet health status, vilket resulterade i 
att ytterligare två artiklar valdes ut till urval I. Totalt valdes 29 artiklar ut till urval I. De 
sökningar som inte gav några träffar och de dubbletter som påträffades presenteras inte i 
sökhistoriken. Dessutom resulterade den manuella bibliotekskatalogssökningen i en 
avhandling vilken graderas och togs med till urval II.   
 
Slutligen valdes 17 artiklar att granskas med hjälp av Carlsson och Eimans (2003) 
bedömningsmall för kvantitativa respektive kvalitativa artiklar. Anledningen till att 
endast 17 vetenskapliga artiklar granskade var för att de ansågs bäst passa föreliggande 
studies syfte. De övriga tolv artiklarna exkluderades efter noggrannare genomläsning 
eftersom de inte ansågs bidra till resultatet. Av de 17 artiklar bedömdes en till grad III, 
vilken exkluderas från urval II. Tretton artiklar graderades till grad I, varav alla gick 
vidare till urval II. Tre artiklar bedömdes till grad II, där två inkluderas till urval II på 
grund av att de var kvalitativa artiklar och att de ansågs passa studiens syfte.  

Databearbetning  

Artiklarna som valdes till urval II lästes enskilt igenom ytterligare en gång. Efter 
diskussion fastställdes fyra huvudteman: att anpassa sig till en ryggmärgsskada, hoppets 
inverkan på psykisk hälsa och autonomi, hur stöd påverkar livskvaliteten och 
omvårdandens betydelse för patientens livskvalitet. Varje tema tilldelades en färg 
varefter alla artiklar genomlästes igen och färgkodades efter de utsedda kategorierna. 
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Samtliga femton artiklar och avhandlingen sammanställdes därefter i en artikelöversikt 
där syfte, metod och urval samt slutsats belyses, vilka redovisas i tabell 3, se bilaga 3.   

Resultat  
Att anpassa sig till en ryggmärgsskada  

Enligt Grundén (2005) använde nyskadade patienter olika copingstrategier för att kunna 
hantera och återanpassa sig till livet. Vanligt förekommande copingstrategier var 
förträngning och skjuta undan det inträffade. En del patienter med en ryggmärgsskada 
uttryckte att de inte överhuvudtaget genomgick en kris då de inte hade förstått det som 
hänt. Chen och Boore (2008) och van de Ven, Post, de Witte och van den Heuvel (2008) 
menade att humor, positiva tankar om framtiden och avslappning var viktigt för att 
kunna hantera det inträffade. Hopp och kämparglöd var andra copingstrategier som var 
vanligt förekommande bland dessa patienter (Dorsett, 2010; Kennedy, Evans & Sandhu, 
2009). Det visade sig att det fanns ett samband mellan de copingstrategier vilka 
användes tolv veckor efter skadan och hur välmående personen var ett år efter skadans 
inträffande. De copingstrategier som vanligen användes var accepterande, kämparglöd 
och socialt stöd. De personer som använde sig av accepterande sex veckor efter skadan 
visade sig ha högre livskvalitet ett åt efter skadan än de som värderade situationen som 
hotfull (Kennedy, Lude, Elfström & Smithson, 2010).  
 
Att drabbas av en ryggmärgsskada (Grundén, 2005) framställdes som en ständig kamp 
för att på nytt kunna hantera den nya kroppen då tidigare erfarenheter inte räckte till. 
Enligt Sand, Karlberg och Kreuter (2006) upplevde flertalet av dessa patienter en känsla 
av förlust och uttryckte att de kände sig tvingade till att ha lägre förväntningar på livet 
än de som inte hade ett funktionshinder. För att patienterna återigen skulle kunna 
uppleva (Dorsett, 2010) att de hade en god livskvalitet var det väsentligt att de lärde sig 
att acceptera sina nytillkomna pareser.  
 
Den första tiden efter skadan beskrevs som kaotisk där både kropp och livsvärld 
upplevdes som främmande (Guidetti, Asaba & Tham, 2007). Lohne och Severinsson 
(2006) menade att en ryggmärgsskada medförde ett lidande för den drabbade. Somliga 
patienter med en ryggmärgsskada (Chen, 2010) uttryckte att det kändes som livet var 
slut. Att möta hinder och utmaningar blev en del av vardagen. I en studie av DeSanto-
Madeya (2009) uttryckte studiens alla femton personer med en ryggmärgsskada att det 
svåraste i livet efter skadan var den kroniska smärtan, oförmågan att gå och förlusten av 
sin autonomi. Flera par i samma studie ansåg att den sexuella intimiteten var det 
svåraste att hantera. Att kunna anpassa sig till skadan ansågs som svårt (Sand et al., 
2006) eftersom livet uppfattades som långsammare och förlusten av autonomin var stor. 
Enligt Kennedy et al. (2009) korrelerade en låg autonomi positivt med högre nivåer av 
depression. Samma studie påpekade också att kvinnor i högre utsträckning upplevde 
mer ångest än män med samma typ av skada. De hinder en ryggmärgsskadad stötte på 
var många och varierade beroende på i vilken miljö personen befann sig i. De tre hinder 
som ofta förekom (Vissers, van den Berg-Emons, Sluis, Bergen, Stam & Bussmann, 
2008) när personen kom hem var problem med egenvård, emotionellt välbefinnande och 
psykisk ohälsa. De tre mest betydelsefulla hindren de långsiktigt stötte på i det dagliga 
livet var att komma in i byggnader, fysisk- och psykisk ohälsa.   
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Personer med en ryggmärgskada var tvungna att acceptera skadan som en del av livet 
för att kunna uppskatta sitt liv igen (DeSanto-Madeya, 2009; van de Ven et al., 2008; 
Sand et al., 2006). Enligt DeSanto-Madeya (2009) började patienterna efter ett till tre år 
efter skadan att fokusera på de fysiska förmågor de hade kvar. Flertalet av patienterna 
koncentrerade sig på det positiva i livet vilket gjorde att de såg problem och livet ur ett 
nytt perspektiv (Chun & Lee, 2008; van de Ven et al., 2008). Sand et al. (2006) menade 
att ryggmärgsskadan kunde medföra positiva saker såsom att den drabbade utvecklades 
som person. Patienter med en ryggmärgsskada (Chun & Lee, 2008) uttryckte att de 
blivit mer öppensinnade och inte lika dömande gentemot andra människor. I slutändan 
handlade det om (Chen & Boore, 2007) att komma tillbaka till livet i den mån det var 
möjligt och (Grundén, 2005) att acceptera skadan som en del av sin identitet. För att 
kunna fungera i sitt vardagliga liv var organisering och planering av vikt, till exempel så 
behövdes information om byggnaders tillgänglighet för rullstolsbundna (Grundén, 2005; 
van de Ven et al., 2008).  

Hoppets inverkan på psykisk hälsa och autonomi   

Flertalet av de granskade studierna (Dorsett, 2010; Lohne & Severinsson, 2006) 
påvisade att efter en ryggmärgsskada är hopp om en god framtid betydelsefullt för 
livskvaliteten. Hopp beskrevs också som en väsentlig copingstrategi för att kunna 
hantera och acceptera ryggmärgsskadan. Hopp innefattade (Lohne, 2009) patienters 
upplevelse av livsglädje och livskraft. Lohne och Severinsson (2006) menar att hopp är 
en individuell inre styrka vilken motiverade patienter med en ryggmärgsskada till 
fortsatt träning. Hopp beskrevs som en viktig faktor (Dorsett, 2010; Lohne, 2009) både 
primärt efter skadan men också kontinuerligt i rehabiliteringsprocessen samt långsiktigt 
i livet. En kvinna med en ryggmärgsskada uttryckte att ”To have hope is to belive in the 
next day. And every tomorrow has new possibilities” (Lohne & Severinsson, 2006, s. 
319). Enligt Dorsett (2010) förändrades hoppets innebörd med tiden och tre olika faser 
identifierades. Primärt efter skadan hoppades en patient med en ryggmärgsskada på att 
bli helt återställd. Syftet med hoppet övergick sedan till att hoppas på ett framtida 
botemedel. Tredje fasen innebar att patienten riktade hoppet mot att återfå en god 
livskvalitet. Chen och Boore (2008) påpekade att det inte var lätt för dessa patienter att 
acceptera olyckans konsekvenser och att gå vidare med livet. För att kunna acceptera sin 
situation menade Kennedy et al. (2009) att patienten behövde känna hopp. Patienter 
med ett lägre hopp upplevde skadan som mer hotfull. Kunde patienten inte hålla fast vi 
hoppet (Kennedy et al., 2009; Dorsett, 2010) ökade risken för depression och det blev 
svårare att återfinna mening med livet. DeSanto-Madeya (2009) förklarade att 
allteftersom patienten blev mer aktiv minskade depressionsnivåerna.   
 
Reaktionerna efter en ryggmärgsskada varierade (Guidetti et al., 2007), en del önskade 
och väntade på att livet skulle fortsätta som det var innan skadan. Andra accepterade det 
inträffade och koncentrerade sig på att bygga en bra framtid. Många patienter (Lohne & 
Severinsson, 2006) vägrade att acceptera sina begränsningar vilket resulterade i ett ökat 
välmående. Enligt Lohne (2009) hade patienter med en ryggmärgsskada flertalet 
problem däribland: neurogen smärta, spasticitet, infektioner, inkontinensbesvär, fatigué 
och sexualitetsproblem. Sitt lidande till trots kämpade flertalet patienter mot en bra 
framtid och förbättring som ledde till ett ökat hopp. Det var lättare att gå vidare (Chen 
& Boore, 2008) om patienten drabbats av paraplegi än tetraplegi. Målet med att gå 
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vidare var att klara sig själv och vara oberoende av andra i den mån det var möjligt. 
Chen (2010) påpekade att livet efter skadan kunde kantas av många svårigheter. Det var 
betydelsefullt för patienter med en ryggmärgsskada att återbygga självförtroendet och 
självkänslan med hänsyn till individuella möjligheter och begränsningar. För att dessa 
patienter ska lyckas med sin rehabilitering (Sand et al., 2006) var det av vikt att de 
bibehöll en positiv syn på sin situation och att de höll humöret uppe.    
 
Många av studierna förklarade att de som drabbats av en ryggmärgsskada uttryckte att 
de inte längre tog livet för givet. Grundén (2005) menade att ryggmärgskadan väckte 
många tankar om vad som var viktigt i livet och patienterna tog till vara på de bra 
stunderna samt gladdes även åt de små sakerna i livet. Flertalet av dessa patienter 
upplevde stolthet över att de förmådde leva med sin skada. Enligt DeSanto-Madeya 
(2009) upptäckte patienterna att de kunde göra mer saker än de först hade trott. Att sin 
skada till trots kunna köra bil ansågs vara en framgång och en möjlighet till oberoende 
(Chun & Lee, 2008; DeSanto-Madeya, 2009). Att gå vidare med sitt liv efter en 
ryggmärgsskada beskrevs av en patient som: ”Life is about what you want to be 
wheather you are in a wheelchair or not” (Chen, 2010, s. 1138).  

Hur stöd påverkar livskvaliteten i vardagen 

Den granskade forskningen påvisade att stöd var en väsentlig faktor för att patienter 
med en ryggmärgsskada ska kunna återanpassa sig till livet. Stöd var dessutom 
betydelsefullt (Sand et al., 2006) för patienternas upplevelse av hur tillfredsställda de 
var med livet efter en ryggmärgsskada. Van Leeuwen, Post, van Asbeck, van der 
Woude, de Groot och Lindeman (2010) delar in socialt stöd i fyra underkategorier: totalt 
socialt stöd, vardagligt stöd, stöd i problematiska situationer samt uppskattande stöd. 
Totalt socialt stöd och vardagligt stöd var högre när patienten var inneliggande och 
minskade efter utskrivning. De andra två typerna av socialt stöd var bestående även 
efter utskrivning till hemmet. Det vardagliga stödet och stöd i problematiska situationer 
påverkade hur nöjd patienten var med livet. Att det vardagliga stödet minskade efter 
utskrivningen hade betydelse för patientens livsglädje (ibid.).  
 
Enligt Chen och Boore (2008) samt DeSanto-Madeya (2009) ansågs stödet från familj, 
vänner och andra personer med en ryggmärgsskada vara viktigt för anpassningen till 
skadan och dess konsekvenser. Sand et al. (2006) menar att stödet från dessa också 
medförde tröst och en känsla av inte vara glömd. Vissers et al. (2008) poängterar 
dessutom betydelsen av att stödet fortgår efter utskrivningen till hemmet, eftersom ett 
bra stöd underlättar det vardagliga livet. Forskning påvisar (DeSanto-Madeya, 2009; 
van de Ven et al., 2008) att de vanligaste sakerna en patient med en ryggmärgsskada 
upplevde att de behövde hjälp med var basala sysslor som påklädning, förflyttning och 
hjälp med personlig hygien. Under rehabiliteringen tränade dessa patienter upp sin 
förmåga att sköta sig själva (Guidetti et al., 2007). Grundén (2005) poängterade att 
patienter behövde dels lära om tidigare kunskaper på ett nytt sätt och dels lära sig helt 
nya saker såsom köra sin rullstol. Vissers et al. (2008) menade att träningen under 
rehabiliteringen även utfördes med hänsyn till att patienten skulle kunna fungera i det 
sociala livet efter utskrivning till hemmet.  
 
Flertalet patienter uttryckte att en viktig källa till stöd var andra patienter med en 
ryggmärgsskada (Grundén, 2005; Sand et al., 2006). Studierna påvisade att dessa 
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patienter sågs som inspiratörer. De visade att det går att lära sig hantera den nya 
kroppen och dess konsekvenser samt att det fanns en möjlighet att fortsätta leva efter 
skadan. I mötet med personer i samma situation (Grundén, 2005) kunde den nyskadade 
observera hur andra personer klarade av svårigheter, vilket kunde inge den nyskadade 
motivation till att fortsätta kämpa mot liknande problem. De kunde till exempel visa hur 
vardagliga svårigheter kunde utföras på nya sätt. Sand et al. (2006) och van de Ven et 
al. (2008) menade att andra patienter med en ryggmärgsskada dessutom kunde uppfattas 
som bra informationskällor för nyskadade.  
 
I många av de granskade studierna konstateras att en ryggmärgsskada ofta medförde 
förändrade relationer. Enligt Grundén (2005) kunde män få svårt att identifiera sig med 
den maskulina rollen då funktionshindret resulterade i att mannen inte kunde utföra de 
saker som betraktades som manliga. Män visade sig även vara mindre utseendefixerade 
efter skadan än de var tidigare. De var medvetna om att de inte följde samhällets 
kroppsideal, men de uttryckte att de inte funderade på detta i samma utsträckning som 
innan skadan. Flertalet kvinnor fick svårt att identifiera sig med den kvinnliga rollen då 
kvinnan på grund av funktionshindret inte kunde ta hand om familjen i samma 
utsträckning som innan skadan. Grundén (2005) menade att kvinnor med en 
ryggmärgsskada upplevde det svårt att de avvek från samhällets skönhetsideal. Skadan 
medförde även att de inte kände sig kvinnliga och attraktiva längre. Det var inte 
ovanligt med separationer till följd av skadan (Grundén, 2005; van de Ven et al., 2008). 
En orsak till detta kunde vara att sexualiteten ofta förändrades efter skadan. Att skaffa 
barn blev heller inte lika naturligt eftersom den ena parten i förhållandet inte kunde se 
efter barnet rent praktiskt (Grundén, 2005). En annan vanligt förekommande orsak till 
separationer (Grundén, 2005) var att partnerns roll i relationen förändrades, partnern 
fick i många fall agera personlig assistent. Detta medförde att förhållandet riskerade att 
belastas eftersom relationens ömsesidighet gick förlorad då ena parten blev mer 
beroende av den andre. 
 
Många patienter med en ryggmärgsskada (Chen & Boore, 2008) upplevde att stöd från 
familj, vänner och vårdare var av stor vikt för att kunna hantera utmaningar såsom att 
hitta sig själv, sexuella svårigheter samt planera för framtiden. Det var vännerna och 
familjen som gjorde att den nyskadade orkade kämpa och leva vidare. Dorsett (2010) 
påpekade att det mest väsentliga för dessa patienter var upplevelsen av goda 
familjerelationer och en god livskvalitet. Enligt Chun och Lee (2008) samt Sand et al. 
(2006) stärktes vanligen familjebanden medan många vänskapsband försvagades. 
Familjerelationerna stärktes efter skadan därför att den traumatiska händelsen drabbade 
både familjen och den skadade vilket skapade en ömsesidig förståelse för känslor, 
tankar och handlingar. En person som drabbats av en ryggmärgsskada tvingades lära om 
de enkla sakerna i vardagen vilket krävde mycket stöd. Då kravet på stöd tedde sig stort 
valde flertalet av personens vänner att dra sig undan, oavsett hur nära de stått varandra 
innan skadan. För att utöka sitt sociala nätverk efter skadan (Chun & Lee, 2008) 
uppmanades personen att delta i fritidsaktiviteter, där kyrkliga samfund kunde vara en 
källa till nya vänskaper. Sand et al. (2006) påpekade att personer med en 
ryggmärgsskada många gånger endast visade hur de verkligen kände för de som stod 
dem närmast. Stödet från vänner och familj sågs också som betydande efter 
rehabiliteringen då det underlättade personens autonomi och vardagliga sysslor.   
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Omvårdnadens betydelse för patientens livskvalitet   
Flertalet patienter upplevde att de inte fick hjälp med sin krisbearbetning, utan att 
sjukvården endast fokuserade på den fysiska vården (Grundén, 2005; Sand et al., 2006). 
Kennedy et al. (2009) påpekade att om en patient upplevde sin situation som hotfull kan 
det resultera i högre nivåer av ångest och depression. Det är väsentligt för en patients 
välmående (Chen & Boore, 2008) att det finns en medvetenhet hos sjuksköterskan om 
att många patienter med en ryggmärgsskada kan ha suicidala tankar. Enligt Chen och 
Boore (2007) är en av de viktigaste sjuksköterskeuppgifterna att etablera en god relation 
med patienten. Det är även betydelsefullt att koordinera patientens vård samt att 
upprätta viktiga länkar till andra professioner och kommunen. Detta i syfte att underlätta 
rehabiliteringen och patientens hemgång. Vidare menar Chen och Boore (2007) att 
sjuksköterskor ska vara angelägna om att hjälpa patienter med en ryggmärgsskada att gå 
vidare med sitt liv för att kunna öka deras livskvalitet. Det betonas också att det är 
viktigt med kontinuerlig uppföljning efter det att patienten skrivits ut från sjukhuset.  
 
Information om skadan och dess konsekvenser (Sand et al., 2006) gavs ofta muntligt 
och i ett tidigt skede efter skadan. Detta gjorde att patienterna fick svårt att ta in det som 
sades. Patienterna uttryckte att informationen som gavs av läkare var vag och 
undvikande. Annan vårdpersonal tyckte det var svårt att berätta hela sanningen för den 
drabbade. Patienter med en ryggmärgsskada påpekade att de ofta själva fick ställa de 
svåra frågorna och menade att rehabiliteringen borde innehålla mer information om hur 
framtiden kunde komma att se ut. De menade också att informationen skulle vara 
sanningsenlig, även i det primära skedet efter skadan. Flertalet patienter med en 
ryggmärgsskada (Grundén, 2005) upplevde att de fick bra emotionellt stöd efter skadan 
då de uppmuntrades till att visa sorg och glädje. En del patienter uttryckte dock att 
sjuksköterskan upplevdes otillgänglig då hon ofta sågs upptagen med administrativa 
uppgifter, såsom journalföring på datorn (Sand et al., 2006). Enligt Chen och Boore 
(2007) ansåg många patienter att sjuksköterskorna gav dem socialt stöd genom att de 
uppmuntrades till att delta i aktiviteter utanför sjukhuset såsom sportaktiviteter och 
föreningsliv.  
 
Studier visar (Grundén, 2005; Sand et al., 2006) att vårdpersonalen antingen kunde 
kränka patienternas integritet eller ta hänsyn till den. Enligt Grundén (2005) uttryckte en 
del patienter att vårdpersonalen talade över huvudet på dem och att de var tvungna att 
lyssna på andras symtom och situation. Patienterna menade också (Sand et al., 2006) att 
de ville bli behandlade som vuxna självständiga individer. Många patienter beskrev 
(Grundén, 2005) att de flera gånger blivit bemötta som barn eller som 
begåvningshandikappade. Ett annat vanligt förekommande fenomen var att 
sjukvårdspersonal vände sig till patientens personliga assistent istället för till patienten i 
fråga, detta på grund av att patienten inte ansågs kunna svara för sig själv. Ofta togs 
viktiga beslut (Sand et al., 2006) angående deras medicinska situation och livssituation 
utan att patienterna gavs möjlighet att delge sin åsikt. Grundén (2005) menade att 
sängliggande patienter med pareser inte hade något annat val än att överlåta ansvaret 
över sin kropp och autonomi till vårdpersonalen. En del patienter (Sand et al., 2006) 
upplevde att de inte emotionellt klarade av att bestämma över sin situation och lät därför 
personalen göra det. Under sjukhusvistelsen då patienten gjorde framsteg i sin 
rehabilitering överlät sjuksköterskan successivt mer ansvar till patienten (Grundén, 
2005). Grundén (2005) menade också att en ryggmärgsskada resulterade i att 



 

12 

 

omgivningen såg patienten som annorlunda och man var någon som stack ut ur 
mängden. Omgivningens reaktioner upplevdes som jobbiga och frustrerande. Flertalet 
patienter med en ryggmärgsskada uttryckte att mötet med omgivningen kunde 
underlättats om de redan under sjukhustiden fått träna på att bemöta omgivningens 
reaktioner.     

Diskussion 
Metoddiskussion 

De databaser i vilka sökningarna utfördes i var PubMed, Cinahl och PsycInfo.  Dessa 
valdes eftersom man genom PubMed kommer åt vetenskaplig litteratur från Medline 
(Willman, Stoltz & Bahatsevani, 2006) som är den primära databasen för National 
library of medicine och som innehåller bland annat forskning inom omvårdnad. Cinahl 
valdes eftersom den databasen har ett stort utbud av publikationer inom omvårdnad. 
Databasen PsycInfo valdes därför att (Axelsson, 2008) den beskrivs som en databas som 
innehåller vetenskap inom psykologi och liknande områden.  
 
Studiens syfte inbegriper termerna ryggmärgsskada och livskvalitet, det var därför 
självklart att dessa begrepp skulle användas som sökord. För att hitta andra sökord 
användes Meshs sökterminologi och life experience ansågs passa syftet då det var att 
fånga patienters upplevelse av livskvalitet. Intresset till föreliggande studie var att 
undersöka de psykologiska följderna av en traumatisk ryggmärgsskada, sökorden 
mental health och coping ansågs därför relevanta. För att fånga omvårdnadsperspektivet 
användes sökorden nursing care och social support. Efter genomläsning av de artiklar 
som valdes till urval I upptäcktes ett nytt sökord, rehabilitation, som användes till en 
kompletterande sökning. Sökningen på mental health gav endast ett fåtal träffar varefter 
ett bredare sökord, health status, användes i ytterligare en kompletterande sökning. 
Enligt Willman et al. (2006) bör de sökord som används i en litteratursökning 
kontrolleras gentemot varje enskild databas terminologi, därför att varje databas har sin 
egen benämning på sökorden. Detta gjordes därför i föreliggande studie och kan ses 
som en styrka i studien då varje sökning blev mer specifik. Informationssökningen 
utfördes systematiskt, enligt Friberg (2006) innebär detta att sökhistoriken kontinuerligt 
dokumenteras, att sökningen görs efter en strukturerad arbetsmall och att varje databas 
hjälpverktyg används för att specificera sökningarna.  
 
De artiklar som valdes ut var alla skrivna på engelska vilket kan anses vara en styrka då 
bägge författarna till föreliggande studie har tillräckliga språkkunskaper för att kunna 
läsa artiklarna samt kritiskt granska dess innehåll. Det kan också ses som en svaghet 
eftersom de artiklar som var skrivna på andra språk exkluderades oavsett innehåll. 
Studiens tidsintervall kan ses som en styrka då även forskning från 2005 kan ses som 
relevant för dagens omvårdnadsarbete. Det är en styrka att studien har 
exklusionskriterier då det preciserar ämnesområdet. En styrka med studiens valda 
artiklar är att de är gjorda i flertalet länder, såsom Sverige, Finland, USA, Taiwan och 
Australien. Flera av studiens artiklar var skrivna av samma författare vilket kan vara bra 
då dessa författare är uppdaterade och insatta i ämnet. Eftersom syftet var att belysa 
patienters upplevelser av livskvalitet efter en traumatisk ryggmärgsskada är en styrka 
med studien att urvalet resulterade i elva kvalitativa artiklar och endast fyra kvantitativa 
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artiklar. Detta kan dock ses som en svaghet då livskvalitet ofta kvantitativt mäts med 
mätinstrumentet quality of life index. En anledning till att dessa kvantitativa artiklar 
ändå exkluderades var därför att ett mätinstrument endast mäter en del variabler av 
livskvalitet, utan möjlighet till att fånga patientens djupare syn på livskvalitet. Detta 
eftersom det inte ges möjlighet för patienten att motivera sitt val av svar. 
 
Den inledande manuella sökningen i bibliotekskatalogen resulterade i en avhandling 
vilken genomlästes samt graderas till vetenskaplig grad I och valdes därför att tas med i 
resultatet. En styrka med avhandlingen var att den var gjord i Sverige med en empirisk 
ansats. Avhandlingen ansågs dessutom passa föreliggande studies syfte eftersom 
avhandlingen beskrev ryggmärgsskadade personers liv efter skadan samt deras väg 
tillbaka till ett bra liv.  
 
Artiklarna lästes enskilt igenom och det viktigaste togs ut, detta är en styrka då 
författarna inte påverkade varandra i granskningen av informationen i artiklarna. Det 
fanns vissa svårigheter att komma fram till lämpliga rubriker på teman som gav en bra 
överblick över innehållet under varje rubrik. I diskussion mellan författarna belystes 
bägges åsikter om artiklarna och fyra huvudteman bestämdes i koncensus vilka blev: att 
anpassa sig till en ryggmärgsskada, hoppets inverkan på psykisk hälsa och autonomi, 
hur stöd påverkar livskvaliteten, omvårdnadens betydelse för patientens livskvalitet. Det 
kan också ses som en styrka att varje artikel sedan gemensamt lästes igenom ytterligare 
en gång och färgkodades efter teman.  

Resultatdiskussion 

Kvaliteten på artikelanalysen anses vara god. Artiklarna genomlästes individuellt men 
också gemensamt under diskussion upprepade gånger. Resultatet belyser elva 
kvalitativa artiklars resultat, fyra kvantitativa studiers resultat samt en avhandlings 
resultat. Med hjälp av Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall för studier med 
kvalitativ- och kvantitativmetod graderades de vetenskapliga artiklarna. Tretton artiklar 
graderades till vetenskaplig grad I. De två återstående artiklarna i studiens resultatdel 
graderades till vetenskaplig grad II, och avhandlingen bedömdes till vetenskaplig grad I. 
Alla artiklarna ansågs passa studiens syfte och vara av tillräcklig vetenskaplig kvalitet 
för att tas med i föreliggande studie. I fyra av de valda artiklarna nämndes inte om 
studierna erhållit etiskt godkännande, detta kan ses som en svaghet, men bör inte 
påverka resultatet. Enligt RTP (2011a) är merparten av de som drabbas av en traumatisk 
ryggmärgsskada män. I de genomlästa artiklarna speglas detta faktum i urvalet av 
informanter, då majoriteten av informanterna var män. Endast en artikels bortfall ansågs 
vara så stort att det kan ha påverkat den artikelns resultat. Dock ansågs detta inte vara 
betydande för den vetenskapliga kvaliteten eftersom den ändå uppnådde vetenskaplig 
grad I.  
 
Primärt efter en ryggmärgsskada var känslor av förlust och sorg vanligt förekommande 
och situationen upplevdes ofta som hotfull och kaotisk (Guidetti et al., 2007). WHO 
(1997) och Nordenfelt (2004) betonar att en persons livskvalitet är beroende av hur 
denne uppfattar och upplever sin situation. De patienter som upplevde och värderade sin 
situation som hotfull hade enligt Kennedy et al. (2009) högre nivåer av ångest och 
depression. Det framkom också att kvinnor med en ryggmärgsskada hade högre nivåer 
av ångest än män med samma diagnos. I motsatts till detta förklarade Hu, Mak, Wong, 



 

14 

 

Leong, Luk (2008) att upplevelsen av god livskvalitet inte var beroende av vilket kön 
man har. Kennedys et al. (2009) resultat kan bero på studiens urval där endast 11 av 54 
informanter var kvinnor. Av studiens informanter hade 27 av 54 tetraplegi och 22 av 54 
informanter hade en komplett ryggmärgsskada. Det finns därför en möjlighet att alla 
kvinnor i studien hade en komplett tetraplegi vilket innebär (Holtz & Levi, 2006) 
totalförlamning av alla fyra extremiteter. En komplett tetraplegi medför därför lägre 
autonomi, ett större beroende av andra samt många fysiska funktionshinder. Hur en 
person upplever sin livskvalitet beror på dennes fysiska och psykiska hälsa men också 
av dennes autonomi (WHO, 1997). Kennedy et al. (2009) påpekade att patienter med en 
låg autonomi hade högre depressionsnivåer. Det kan därför vara förståeligt att det var 
lättare för patienter att gå vidare om denne drabbats av en paraplegi än en tetraplegi, 
som Chen och Boore (2008) påpekade i sin studie.  
 
Enligt Grundén (2005) och Sand et al. (2006) tyckte patienterna att sjukvården hjälpte 
dem med den fysiska vården men att de upplevde att stödet i krisbearbetningen var 
sämre. Borg (2006) menade att ett stort omvårdnadsbehov för dessa patienter var stöd 
och hjälp i sin krisbearbetning. Det kan ses som anmärkningsvärt att flertalet patienter 
med en ryggmärgsskada upplevde att deras psykiska hälsa inte ansågs vara lika viktig 
som deras fysiska hälsa. Detta eftersom sjuksköterskan enligt kompetensbeskrivningen 
(Socialstyrelsen, 2005) ska vårda varje enskild patient utifrån en humanistisk 
människosyn. I kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska (2005) står det 
också att sjuksköterskan ska kunna uppmärksamma och bemöta en patients upplevelse 
av sin sjukdom och genom omvårdnadsåtgärder lindra dennes lidande. Många uttryckte 
att det ibland var svårt att få tid till emotionellt stöd eftersom sjuksköterskan ofta var 
upptagen med administrativa uppgifter (Sand et al., 2006). Det finns en möjlighet att 
bristen på emotionellt stöd från sjuksköterskor beror på tidsbrist och personalbrist. Detta 
i sin tur kan mycket väl vara en organisationsfråga. Söderberg (2009) förklarar att en 
betydelsefull uppgift som sjuksköterska är att ta sig tid till att lyssna på varje patients 
berättelser och ett gott bemötande är en förutsättning för en god omvårdnad. Ett gott 
bemötande från sjuksköterskan (Sahlsten, 2007) ska präglas av ett empatiskt 
förhållningssätt, ärlighet, öppenhet och äkthet.  
 
Grundén (2005) och Sand et al. (2006) menade att vårdpersonalen kunde kränka 
patientens integritet genom att bland annat tala över huvudet på denne. En del patienter 
uttryckte också att beslut om deras vård togs utan att de tillfrågades om sin åsikt. 
Sjukvårdspersonal (Grundén, 2005) talade ofta om patienten i tredje person och vände 
sig hellre till patientens personliga assistent än till patienten själv därför att de antog att 
patienten utöver sin fysiska funktionsnedsättning även hade ett begåvningshandikapp. 
Detta kan ses som alarmerande då omvårdnaden enligt kompetensbeskrivningen för 
legitimerad sjuksköterska (Socialstyrelsen, 2005), ska präglas av respekt för patientens 
integritet, autonomi och värdighet. Det kan anses underligt att sjukvårdspersonal hade 
fördomar om att patienter med ett funktionshinder också var begåvningshandikappade. 
Att de dessutom inte vände sig till patienten är motsägelsefullt i relation till vilken 
kunskap varje sjuksköterska ska besitta. Enligt kompetensbeskrivningen för legitimerad 
sjuksköterska (Socialstyrelsen, 2005) ska sjuksköterskans kommunikation 
karaktäriseras av respekt och lyhördhet. Patienten ska göras delaktig i sin vård genom 
stöd och vägledning i dialog med sjuksköterskan. Detta kan inte möjliggöras om 
patienten inte tillfrågas om sin åsikt eller om dialog mellan sjuksköterska och patient 
uteblir. En omvårdnad som utmärks av integritetskränkande handlingar går emot § 2a i 
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hälso- och sjukvårdslagen [HSL] (SFS 1982:763), vilken säger att omvårdnaden ska 
grundas på respekt för varje patients autonomi och integritet.  
 
Enligt Hammell (2004) var en god rehabilitering av vikt för att en patient med en 
ryggmärgskada återigen ska kunna uppleva sig ha en god livskvalitet.   
Information om skadan och dess konsekvenser (Sand et al., 2006) ansågs vara 
grundläggande för att kunna förstå och anpassa sig till den nya situationen. 
Vårdpersonalen uttryckte att de fann det svårt att informera om skadans alla aspekter. 
Tidigare forskning (Lohne et al., 2002) menar att sjuksköterskans 
omvårdnadshandlingar ska präglas av ärlighet, även under besvärliga omständigheter. 
Det kan anses uppseendeväckande att informationen enligt Sand et al. (2006) upplevdes 
som vag, då det i hälso- och sjukvårdslagen [HSL] (SFS 1982:763) står i § 2b att varje 
patient har rätt till individuellt anpassad information om bland annat dennes 
hälsotillstånd. Enligt Sand et al. (2006) uttryckte flertalet patienter med en 
ryggmärgsskada att informationen inte innehöll tillräckligt med fakta om framtiden. De 
menade också att de själva fick ställa de svåra frågorna rörande diagnosens 
konsekvenser. En rimlig anledning till att informationen upplevdes som vag kan bero på 
att patienterna befann sig i chockfasen. I chockfasen (Cullberg, 2006) kan patienten ha 
svårt att minnas given information om det inträffade. Vad som ansågs vara viktiga 
aspekter i livet varierade med patientens ålder, unga patienter beskrev (Borg, 2006) att 
det var betydelsefullt att informationen innehöll fakta rörande hur sexualiteten kunde te 
sig efter skadan. Information om detta har visat sig vara knapphändig om 
sjuksköterskan var ung och oerfaren (Chen et al., 2005). En tänkbar anledning till att 
informationen om sexualitet var dålig kan vara att frågor om sexualitet kunde upplevas 
som pinsamma, då en patient med en ryggmärgsskada mycket väl kan vara i samma 
ålder som sjuksköterskan. Chen et al. (2005) förklarade att unga taiwanesiska 
sjuksköterskor tyckte att frågor om sexualitet var mer jobbigt att svara på än vad unga 
engelska sjuksköterskor tyckte.  Det kan därför anses rimligt att kulturella skillnader 
påverkar hur öppen informationen om sexualitet är till patienter med en 
ryggmärgsskada.   
 
Flertalet studier påvisade att stöd i olika former, till exempel socialt- och emotionellt 
stöd, var en betydelsefull faktor för att kunna anpassa sig till en ryggmärgsskada (Chen, 
2010; DeSanto-Madeya, 2009; Grundén, 2005). Stödet från vänner och familj ansågs 
vara det mest betydande då det medförde tröst och en känsla av att inte vara glömd. 
Chen och Boore (2008) menade att det var vännerna och familjen som gav patienterna 
kraft att orka kämpa vidare efter skadan. Många patienter uttryckte att en annan källa till 
stöd (Grundén, 2005; Sand et al., 2006) var andra patienter med en ryggmärgsskada. 
Dessa sågs som inspiratörer då de visade att de svårigheter en ryggmärgsskada kunde 
medföra gick att hantera och anpassa sig till. En betydelsefull omvårdnadsåtgärd bör 
därför vara att som sjuksköterska initiera en första kontakt med RTP. Eftersom att RTP 
är en medlemsorganisation (RTP, 2011b) vilken ger stöd till personer med en förvärvad 
skada till exempel en traumatisk ryggmärgsskada. Stödet kan innefatta en kontakt med 
andra personer i samma situation.  Det kan ses rimligt att stöd var en betydande faktor 
för att uppnå en god livskvalitet efter en ryggmärgsskada. Detta eftersom WHO:s 
definition (WHO, 1997) av livskvalitet påpekar att en persons livskvalitet är beroende 
av dennes sociala relationer. Även Nordenfelt (2004) menar att livskvalitet påverkas av 
en persons familjesituation, relationer och yrke. Enligt Grundén (2005) medförde en 
ryggmärgsskada ofta svårigheter att identifiera sig med sin könsroll. Varken männen 
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eller kvinnorna kunde utföra sysslor som var associerade med deras respektive kön. I 
tidigare forskning (Hammel, 2004) har det också framkommit att patienter med en 
ryggmärgsskada vanligen uttrycker en känsla av förlust över en förlorad framtid och 
identitet. Grundén (2005) förklarade att det var av vikt att en patient med en 
ryggmärgsskada till slut accepterar sin funktionsnedsättning som en del av sin identitet. 
Även Dorsett (2010) poängterade att det var betydelsefullt att acceptera sin nytillkomna 
pares för att på nytt uppleva god livskvalitet.  
 
Patienter med en ryggmärgsskada använde sig av olika copingstrategier för att hantera 
sin situation (Chen & Boore, 2008; Grundén, 2005). Detta kan jämföras med Lazarus 
och Folkmans (1984) teori om val av copingstrategier, vilken poängterar att valet är 
beroende av personlighet, situation samt personens värdering av situationen. Hur varje 
person upplever och uppfattar sin situation (WHO, 1997) påverkar dennes livskvalitet. 
Enligt Hu et al. (2008) har en patients sjukdom betydelse för livskvaliteten, vilket också 
kan jämföras med WHO:s definition av livskvalitet (1997) som menar att livskvaliteten 
är beroende av personens fysiska och psykiska hälsa. Patienter med en förvärvad 
ryggmärgsskada (Hu et al., 2008) har visat sig ha sämre livskvalitet än andra kroniskt 
sjuka patienter såsom cancerdrabbade och patienter med en strokediagnos. En orsak till 
detta kan vara att ryggmärgsskador inte är lika vanligt förekommande som cancer och 
stroke. Om en diagnos är vanligt förekommande finns det troligen mer information att 
inhämta och fler personer med samma diagnos vilka kan fungera som inspirationskällor 
för nyligen insjuknade. Traumatiska ryggmärgsskador är ofta orsakade av trafik-, dyk- 
och fallolyckor (RTP, 2011a) vilka i vissa fall kan vara självförvållade. Detta kan vara 
en orsak till att många patienter med ryggmärgsskada (Chen & Boore, 2008) har 
suicidala tankar. Det har visat sig finnas många aspekter som påverkar anpassningen 
och livskvaliteten hos en patient med en ryggmärgsskada. Att som sjuksköterska ha 
kunskap om dessa aspekter och ha förståelse för hur en patients livsvärld (Söderberg, 
2009) kan påverkas av ett funktionshinder är av stor betydelse för att kunna bedriva en 
god omvårdnad. Att ta dessa aspekter i beaktning kan medföra att ett av de viktigaste 
målen för rehabiliteringen (Hammell, 2004) möjliggörs det vill säga att dessa patienter 
återigen upplever sig ha livskvalitet.  
 
Hopp visade sig vara en av de mest betydelsefulla copingstrategier för att gå vidare och 
hantera skadan (Dorsett, 2010; Lohne, 2009). Detta kan ses som rimligt eftersom Lohne 
(2009) menar att hopp inkluderar patienters upplevelse av glädje och livskraft. Hopp ses 
dessutom som en inre individuell styrka (Lohne & Seversinsson, 2006) vilken motiverar 
patienten till att kämpa vidare sin skada till trots. Enligt Grundén (2005) medförde en 
ryggmärgsskada att personen prioriterade och värderade saker annorlunda efter skadan 
än man gjort innan. Flertalet personer med en ryggmärgsskada uttryckte att de inte 
längre tog livet för givet och att de uppskattade de små sakerna i livet mer än innan 
skadan. Det kan anses rimligt att även livskvaliteten förändras med en ryggmärgskada 
eftersom att livskvaliteten, enligt Bowling (2003) kan ses som en dynamisk process, 
vilken förändras med hälsan, livshändelser och över tid. Detta innebär att en person gör 
olika värderingar under olika perioder i livet (SOU, 1995:5). En person med en 
ryggmärgsskada kan uppleva sig ha en god livskvalitet (Dorsett, 2010) vilket är i 
konsensus med tidigare forskning (SOU, 1995:5) som påvisar att en person med ett 
funktionshinder kan uppleva sig ha god livskvalitet.  
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Konklusion 
Flertalet patienter uttryckte att det var svårt att anpassa sig till ett liv med en 
ryggmärgsskada eftersom livet upplevdes långsammare och att autonomin var låg. En 
låg autonomi resulterade ofta i att dessa patienter drabbades av depression och ångest. 
Kvinnor med en ryggmärgsskada hade högre ångestnivåer än män med samma åkomma. 
För att ta kontroll över den nya situationen och gå vidare i livet, använde sig dessa 
patienter av olika copingstrategier vanligt förekommande strategier var humor, 
förträngning, positiva tankar, hopp, kämparglöd samt accepterande. Patienter med 
paraplegi hade lättare att gå vidare med sitt liv än en patient med tetraplegi. För 
patienter med en ryggmärgsskada var stödet från vänner, familj och andra skadade 
betydelsefullt för anpassningen till skadan och upplevelsen av livskvalitet. Det var 
vanligt att en ryggmärgsskada medförde förändrade relationer som ofta stärkte 
familjerelationen medan vänskapsbanden försvagades.  Hopp var en betydelsefull faktor 
för upplevelsen av livskvalitet och beskrevs som en individuell inre styrka vilken 
motiverade patienterna att kämpa vidare. En ryggmärgsskada visade sig ofta medföra 
tankar kring det viktiga i livet, många uttryckte även att livet inte längre togs för givet 
efter skadan. Flertalet patienter upplevde att de inte fick någon hjälp i sin 
krisbearbetning. Sjuksköterskor sågs ofta upptagna med administrativa uppgifter och 
informationen från vårdpersonal upplevdes många gånger som undvikande och vag. En 
viktig sjuksköterskeuppgift var att etablera en god patientkontakt och koordinera dennes 
vård med andra professioner. Vidare uttryckte patienter att vårdpersonal ibland kränkte 
deras autonomi genom att de bland annat fattade beslut utan att de fick delge sin åsikt. 
Patienter upplevde också att vårdpersonal ofta hade fördomar om deras intelligens, 
deras funktionshinder medförde ideligen att de även sågs som begåvningshandikappade.  

Implikation  
Sjuksköterskan ska uppmuntra patienten att använda sig av sitt sociala nätverk för att på 
bästa sätt kunna tillgodogöra sig sin rehabilitering. Sjuksköterskan ska också inbjuda 
patientens vänner och familj till att vara aktiva under rehabiliteringsprocessen. Detta för 
att möjliggöra ett gott kontinuerligt stödjande klimat omkring patienten där bägge parter 
kan hjälpa varandra att förstå och hantera skadan och dess konsekvenser. I syfte att öka 
dennes stöd ytterligare ska sjuksköterskan uppmuntra patienten till att ta kontakt med 
andra personer med en ryggmärgsskada och RTP. Sjuksköterskor behöver vara 
medvetna om att hopp är en betydelsefull copingstrategi för att kunna hjälpa patienten 
att fortsätta hoppas på en bra framtid. För att ytterligare öka förståelsen om att hopp är 
viktigt i omvårdnaden av patienter med en ryggmärgsskada behövs mer forskning inom 
detta område. I nuläget finns det mycket kvantitativ forskning inom omvårdnad rörande 
upplevelsen av livskvalitet vid en ryggmärgsskada, därför bör framtida forskning i 
högre grad utföras med en kvalitativ ansats. I omvårdnaden av patienter med ett 
funktionshinder finns idag fördomar om att dessa även har ett begåvningshandikapp. Ett 
sätt att minimera dessa fördomar kan vara att ge utrymme för undervisning om 
funktionsnedsättningar under sjuksköterskeutbildningen. Att ta in externa föreläsare 
med ett funktionshinder, till exempel en person med en ryggmärgsskada, kan vara ett 
sätt att öka kunskapen och förståelsen för dessa personer. Detta kan också vara ett sätt 
att visa att en person trots ett funktionshinder kan ha god livskvalitet och leva ett bra liv.  
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Spinal Cord injuries 
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Quality of life  
Mesh 

Quality of life  
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Cinahl  2011-03-31 MM “Spinal cord injuries” (Headings) 

AND 
MM “Life experience” (Headings) 
Limits: english language; research article; published 2005-
2011. 
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Cinahl 2011-03-31 MM “Spinal cord injuries” (Headings) 
AND  
MM “Coping” (Headings) 
Limits: english language; research article; published 2005-
2011. 
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Cinahl  2011-04-01 MM “Spinal cord injuries” (Headings) 
AND 
MM “Health status” (Headings)  
Limits: english language; research article; published 2005-
2011. 
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Cinahl  2011-04-01 MM “Spinal cord injuries” (Headings)  
AND 
MM “Support, psychosocial” (Headings) 
Limits: english language; research article; published 2005-
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Cinahl  2011-04-05 MM “Spinal cord injuries” (Headings) 
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Limits: english language; research article; published 2005-
2011.  
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PsycInfo  2011-03-30 DE “Spinal cord injuries” (Thesaurus) 
AND 
DE “Nursing” (Thesaurus) 
Limits: english language; published 2005-2011. 
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PsycInfo  2011-03-30 DE “Spinal cord injuries” (Thesaurus) 
AND 
DE “Mental health” (Thesaurus)  
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Databas Datum Sökord/limits Antalet träffar Lästa abstract Urval 1 Urval 2 
PsycInfo 2011-03-30 DE “Spinal cord injuries” (Thesaurus) 

AND 
DE “Life experiences” (Thesaurus)  
Limits: english language; published 2005-2011. 
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PubMed  2011-03-31 “Spinal cord injuries” (Mesh) 
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“Life change events” (Mesh) 
Limits: english language; abstract available; published 2005-
2011.  
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PubMed 2011-03-31 “Spinal cord injuries” (Mesh) 
AND 
“Mental health” (Mesh) 
Limits: english language; abstract available; published 2005-
2011. 
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2011-03-30 Grundén. I. Att återerövra kroppen. En studie av livet efter 
en ryggmärgsskada.  

1 1 1 1 
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Individual and societal influences on participation in 
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Tabell 3. Artikelöversikt                          Bilaga III:1 
Publikati
onsår  
Land 
Databas  

Författare  Titel  Syfte Metod 
Urval  

Slutsats  Vetenska
pligkvalit
et  

2009 
Taiwan  
PubMed 

Chen, H-Y.  The lived 
experience of 
moving 
forward for 
clients with 
spinal cord 
injury: a parse 
research 
method study.   

Syftet med 
studien var att 
belysa patienters 
upplevelser av att 
gå vidare efter en 
ryggmärgsskada.   

Kvalitativ studie med en 
fenomenologisk-hermeneutisk metod 
som baserad på Parses 
undersökningsmetod.  
 
Femton personer deltog i studien. 
Inklusionskriterier var att man skulle 
vara 18 år eller äldre, prata kinesiska 
eller taiwanesiska, att man var 
medlem i spinal cord association 
(SIA) och gått vidare med livet.  
 

Att kunna gå vidare ansågs viktigt för att 
återupprätta hälsa och främja livskvalitet. 
Studiens deltagare beskrev att gå vidare innebar 
att ta sig an problem relaterat till 
ryggmärgsskadan. Att gå vidare innebar även att 
vidmakthålla hopp, att återfinna självkänsla och 
självförtroende, med hänsyn till individuella 
möjligheter och begränsningar. En av studiens 
deltagare beskrev att oavsett om du har rullstol 
eller inte blir livet vad man gör det till.   
 
 

Grad I  

2007  
Taiwan  
PsycInfo  

Chen, H-Y.  
Boore,  J.R.P.  

Establishing a 
super-link 
system: spinal 
cord injury 
rehabilitation 
nursing.  

Syftet var att 
identifiera 
ryggmärgsskadad
e och deras 
familjs behov 
under 
rehabiliteringen 
samt att 
identifiera 
sjuksköterskans 
strategier för att 
möta dessa behov.  

Studien var kvalitativ och byggde på 
en grounded theory ansats.   
 
Studien innehöll nio sjuksköterskor, 
sju patienter med tetraplegi, åtta 
patienter med paraplegi samt sju 
familjemedlemmar till patienter med 
ryggmärgsskada.  

En ryggmärgsskada upplevdes som en katastrof 
för patienten och dennes familj. De upplevde 
också att skadan medförde många hinder vilka 
behövde övervinnas för att kunna återvända till 
livet, misslyckades återanpassningen bidrog det 
till att patienten drog sig undan samhället.  
”Super-link system teorin” kunde underlätta 
sjuksköterskans planering av dessa patienters 
omvårdnad. Teorin beskriver omvårdnaden som 
en process med syfte att etablera kontakt med 
andra professioner och kommun.  Men också i 
syfte att bygga upp en relation med patienten och 
dennes anhöriga.  
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Bilaga III:2 
Publikati
onsår  
Land 
Databas  

Författare  Titel  Syfte Metod 
Urval  

Slutsats  Vetenska
pligkvalit
et  

2008  
Taiwan  
Cinahl  

Chen, H-Y.  
Boore, J.R.P. 

Living with a 
spinal cord 
injury: a 
grounded 
theory 
approach.   

Syftet var att 
undersöka 
ryggmärgsskadad
e patienters 
upplevelser av att 
leva med skadan, 
för att kunna 
uppnå en god 
omvårdnad under 
rehabiliteringen.     

Studien var kvalitativ och utfördes 
med en grounded theory ansats.   
 
Sex patienter med tetraplegi och nio 
patienter med paraplegi deltog i 
studien. Medelåldern var 31 år. 11 
var män och fyra var kvinnor. Tid sen 
skadan varierade mellan 3-63 
månader. Sju av deltagarna hade 
komplett och åtta hade inkomplett 
ryggmärgsskada. 

Deltagarna i studien uppvisade varierande 
attityder gentemot sin ryggmärgsskada och sin 
förändrade livssituation, vilka förändrades över 
tid. En vanligt förekommande uppfattning av 
ryggmärgsskadan var att den upplevdes som 
katastrofal. Studien visade också att deltagarna 
antingen lärde sig att hantera situationen och 
kunde på så vis gå vidare med livet, eller så 
misslyckades deltagarna med detta och drog sig 
undan från samhället. Det som påverkade var 
bland annat hur lång tid som gått sen olyckan.   
 

Grad I  

2008 
USA 
PsycInfo 

Chun, S.  
Lee, Y.  

The 
experience of 
posttraumatic 
growth for 
spinal cord 
injury.  

Syftet var att 
undersöka 
karaktärsdragen 
för personlig 
utveckling hos 
personer med en 
ryggmärgsskada.  

En kvalitativ studie baserad på 
Grounded theory.  
 
Av 71 lämpliga individer valde 
femton personer att delta i studien 
varav två personer tillkom via 
snöbollseffekten. Tio av studiens 
informanter var män och åldern 
varierade mellan 27-58 år. 
Majoriteten av informanterna var vita 
och hade paraplegi. Studiens 
informanter hade ådragit sig skadan 
på ett traumatiskt sätt.  
 
 

Familjerelationerna stärktes efter 
ryggmärgsskadan, medan flertalet vänskapsband 
försvagades eller upphörde helt. Mycket stöd 
behövdes i den primära rehabiliteringsfasen 
eftersom individerna behövde lära sig enkla och 
basala saker på nytt, till exempel att klä på sig. 
Studiens individer beskrev att de inte längre tog 
livet för givet och att de uppskattade de små saker 
mer än tidigare. Individerna i studien upplevde en 
personlig utveckling och vände blicken mot 
framtiden istället för att leva kvar i skuld och 
självömkan efter skadan.  

Grad I   

 
 
 
 

 
 



 

 

  Bilaga III:3 
Publikati
onsår  
Land 
Databas  

Författare  Titel  Syfte Metod 
Urval  

Slutsats  Vetensk
apligkv
alitet  

2009 
USA  
PubMed  

DeSanto-
Madeya, S.  

Adaption to 
spinal cord 
injury for 
families post-
injury  

Studien hade två 
syften: 1. 
Beskriva och 
jämföra 
ryggmärgsskadad
e individer och 
deras familjs 
erfarenheter av 
fysisk, emotionell, 
funktionell och 
social anpassning 
ett år respektive 
tre år efter 
skadan. 2. Att 
identifiera dessa 
personers syn på 
faktorer som 
hjälpte respektive 
hindrade deras 
anpassning till 
skadan.  

En kvalitativ beskrivande 
tvärsnittsstudie.  
 
15 ryggmärgsskadade personer med 
varsin familjemedlem deltog i studien, 
totalt deltog 30 personer. De 
ryggmärgsskadade personerna var 
mellan 22 och 60 år, varav elva var 
män. Alla deltagarna pratade engelska. 
Åtta hade tetraplegi och sju hade 
paraplegi.    

Studiens informanter uttryckte att det var svårt 
med vardagliga sysslor. Flertalet av informanterna 
var deprimerade direkt efter skadan, men när de 
blev mer aktiva ökade deras välmående. De 
upplevde att de kunde göra mer än de först hade 
trott. Det var inte ovanligt att informanterna 
frågade sig själva varför detta hände just dem. 
Många uttryckte att relationen till familjen 
stärktes, medan relationen till vänner 
försämrades. Informanterna ansåg att den 
kroniska smärtan, pareserna, att vara beroende av 
andra och den förändrade sexualiteten var de 
jobbigaste konsekvenserna av ryggmärgsskadan. 
Flertalet tyckte att samtal med andra 
ryggmärgsskadade kunde vara till hjälp.  
 
 
 
 
 
 

 Grad II 

2010 
Australien  
Cinahl  

Dorsett, P.  The 
Importance of 
Hope in 
Coping with 
Severe 
Acquired 
Disability 

Syftet var att 
undersöka 
ryggmärgsskadan
s inverkan på 
individen, hur 
personer reagerar 
och copar med 
ryggmärgsskadan 
samt att beskriva 
dessa personers 
psykosociala 
välmående över 
tid.  

Studien är longitudinell och innehåller 
både kvalitativ och kvantitativ ansats. 
Studien hade sex mätningstillfällen. 
Vid varje tillfälle fick varje patient 
svara på en kvantitativ strukturerad 
enkät och delta i en kvalitativ 
semistrukturerad intervju. 46 individer 
deltog i studien varav 42 var män och 
endast fyra var kvinnor. 19 individer 
hade paraplegi och 27 hade tetraplegi. 
Sexton individer hade en komplett 
ryggmärgsskada och 30 hade en 
inkomplett skada.  

Hopp var en viktig copingstrategi för studiens 
deltagare. Hopp ansågs vara en framstående 
faktor till motivation. Hopp delades in i tre 
subkategorier: 1. Hopp om fullständig 
tillfriskning. 2. Hopp om ett framtida botemedel. 
3. Hopp om en god livskvalitet. Studiens 
deltagare påvisade att ett behov av acceptans av 
pareserna som ryggmärgsskadan medfört. 
Ytterligare väsentliga faktorer för anpassningen 
var kämparglöd och en positiv attityd. 
Livskvaliteten visade sig öka hos deltagarna med 
tiden.   
 

Grad I 



 

 

Bilaga III:4 
Publikati
onsår  
Land 
Databas  

Författare  Titel  Syfte Metod 
Urval  

Slutsats  Vetenska
pligkvalit
et  

2005 
Sverige  
Manuell 
sökning/Bi
bliotekskat
alogen   

Grundén, I.  Att återerövra 
kroppen. En 
studie av livet 
efter en 
ryggmärgsska
da.  

Syftet var att öka 
förståelsen för hur 
förhållandet till 
kropp och värld 
återskapas efter 
en 
ryggmärgsskada. 
Studien kommer 
även att 
undersöka hur 
personer med en 
ryggmärgsskada 
lär sig att hantera 
och leva med en 
förändrad kropp. 
Ett annat syfte 
med studien var 
att bidra till 
förståelsen om 
sambandet mellan 
kropp och 
lärande.  

En kvalitativ fenomenologisk 
livsvärldsmetodik användes och 
datainsamlingen gjordes med 
intervjuer.   
Studien utgick från fyra 
frågeställningar: 1. Hur upplevs och 
erfars den förändrade kroppen? 2. 
Hur lär man sig att hantera den 
förändrade kroppen? 3. Vad innebär 
det att drabbas av och leva med en 
ryggmärgsskada? 4. Hur lär man sig 
att leva med en ryggmärgsskada?  
 
I studien deltog sjutton individer med 
en traumatisk ryggmärgsskada varav 
fyra var kvinnor. Sexton av dessa var 
rullstolsbundna. Tiden sen skadan 
varierade mellan 1.5–24 år. Vid 
intervjuerna var individerna mellan 
24-55 år.  

Flera av studiens deltagare kände sorg och saknad 
av sitt tidigare liv direkt efter skadan. Flertalet av 
deltagarna uttryckte att de hade svårt att tänka sig 
något värre. Hur personen påverkades av 
ryggmärgsskadan var beroende av vilken person 
man var innan skadan. Kroppen kunde upplevas 
som en fiende. Den förändrade kroppen gjorde att 
deltagarna var tvungna att lära om allt på nytt. 
Den förändrade kroppen påverkade hela personen, 
fysiskt, psykiskt, existentiellt och socialt. Studiens 
deltagare använde sig av olika copingstrategier 
för att ta sig igenom den första tiden efter skadan. 
Studiens deltagare upplevde att de blev 
behandlade som endast en fysisk kropp och att de 
saknade hjälp i krisbearbetningen. En tid efter 
skadan var livet något som uppskattades och 
något som inte längre togs för givet. Deltagarna 
ansåg att stöd från närstående var betydelsefullt 
direkt efter skadan såväl som under 
rehabiliteringen. Deltagarna nämnde också att 
andra ryggmärgsskadade gav dem inspiration och 
fungerade som förebilder.    
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Bilaga III:5 
Publikati
onsår  
Land 
Databas  

Författare  Titel  Syfte Metod 
Urval  

Slutsats  Vetenska
pligkvalit
et  

2007 
Sverige  
PsycInfo  

Guidetti, S.  
Asaba, E.  
Tham, K.  

The lived 
experience of 
recapturing 
self-care.  

Syftet med 
studien var att 
finna essensen i 
upplevelsen av att 
återfå förmågan 
till egenvård efter 
en stroke eller 
ryggmärgsskada.   

En kvalitativ studie som bygger på en 
EPP:metod (Empirical,  
Phenomenological, Psychological) 
där data samlades in via intervjuer 
 
Deltagarklientelet bestod av fem 
patienter som hade drabbats av en 
stroke och sex patienter som hade 
drabbats av en ryggmärgsskada. Alla 
som deltagarna var från ett sjukhus i 
Stockholm. De skulle vara under 65 
år och de skulle inte kunna sköta sin 
egenvård.  

Informanterna som hade en ryggmärgsskada 
upplevde den första tiden som kaotisk. Kroppen 
kändes inte längre igen och livsvärlden tedde sig 
okänd. Informanterna beskrev att vägen till 
autonomi kantades av mycket träning, då de fick 
lära om dagliga aktiviteter från början. Ett behov 
av att vara oberoende av andra visade sig vara av 
betydelse för informanterna. Att finna 
copingstrategier för att anpassa sig till den nya 
livssituationen ansågs väsenligt för samtliga av 
studiens informanter. Flertalet av informanterna 
uttryckte en känsla av ovisshet om framtiden, men 
de påpekade att det trots detta fanns hopp.   
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Bilaga III:6 
Publikati
onsår  
Land 
Databas  

Författare  Titel  Syfte Metod 
Urval  

Slutsats  Vetenska
pligkvalit
et  

2009 
Storbritan
nien 
PubMed  

Kennedy, P.  
Evans, M.  
Sandhu, N.  

Psychological 
adjustment to 
spinal cord 
injury: the 
contribution of 
coping, hope 
and cognitive 
appraisals.  

Studien hade två 
syften: 1. Syftet 
var att identifiera 
och undersöka 
copingstrategier 
vilka hade 
betydelse för den 
psykologiska 
anpassningen till 
ryggmärgsskadan. 
2. Att undersöka 
relationen mellan 
hoppfullt 
tänkande, 
värderingar och 
copingstrategier.  

En kvantitativ tvärsnittsstudie studie.  
Författarna har utgått från tre 
hypoteser. 1. Accepterande kommer 
att korrelera med lägre nivåer av 
ångest och depression, med hänsyn 
till demografiska faktorer, skadan och 
rehabiliteringen. 2. Hur man 
värderade situationen och hopp 
kommer att påverka vilken 
copingstrategi som används. 3. Att 
individen värdera situationen som 
mindre hotfull och innehar högre 
nivåer av hopp kommer att korrelera 
med lägre nivåer av ångest och 
depression.  
 
Personalen föreslog 69 lämpliga 
patienter varav 54 valde att vara med. 
43 av dessa var män och 11 var 
kvinnor. Åldern varierade mellan 16-
83 år. Individerna hade skadats sig 
inom det senaste året och alla kunde 
förstå engelska, 44 hade en 
traumatisk skada och hälften hade 
tetraplegi och andra hälften paraplegi. 
 

Resultatet påvisade att kämparglöd hade störst 
betydelse för anpassningen till ryggmärgskadan. 
Resultatet visade också att den enda demografiska 
faktorn som påverkade anpassningen var 
beroende av vilket kön man tillhörde. Att vara 
kvinna medförde en ökad nivå av ångest. Hopp 
visade sig ha en negativ korrelation med 
depression. Högre hopp medförde en ökad 
acceptans.  Individer som upplevde lägre hopp 
uppfattade situationen som mer hotfull. Den 
variabel som bäst kunde förutse graden av ångest 
och depression var om individen upplevde sin 
situation som hotfull eller inte.       
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Bilaga III:7 
Publikati
onsår  
Land 
Databas  

Författare  Titel  Syfte Metod 
Urval  

Slutsats  Vetenska
pligkvalit
et  

2010 
Storbritan
nien, 
Irland, 
Sverige, 
Österrike, 
Schweiz 
och 
Tyskland.  
PubMed  

Kennedy, P.  
Lude, P.  
Elfström, M.L.  
Smithson, E.  

Sense of 
coherence and 
psychological 
outcomes in 
people with 
spinal cord 
injury: 
appraisals and 
behavioral 
responses.  

Syftet med 
studien var att 
undersöka den 
långsiktiga 
relationen mellan 
“känslan av 
sammanhang” och 
det psykiska 
välmåendet. 
Studien kommer 
dessutom att 
granska hur 
”känslan av 
sammanhang”, 
värderingar och 
copingstrategier 
bidrar till hur 
patienten upplever 
sin 
ryggmärgsskada.   
 
 

En kvantitativ longitudinell studie 
gjord vid tre tillfällen, sex veckor 
efter skadan, tolv veckor efter skadan 
och ett år efter skadan. Fem olika 
mätinstrument användes som grund 
till frågeformulär vilka skickades ut 
till studiens informanter. 
 
237 patienter deltog i studien, varav 
187 var män. Patienterna var mellan 
16-83 år, fler hade paraplegi än 
tetraplegi. Studien hade ett bortfall på 
femton personer. Patienter från 
Storbritannien, Irland, Sverige, 
Österrike, Schweiz och Tyskland 
deltog i studien.    
 
 
 
 

En ökad känsla av sammanhang hade en positiv 
korrelation med psykologisk livskvalitet. En lägre 
känsla av sammanhang hade ett samband med 
ångest och depression. Högre känsla av 
sammanhang sex veckor efter skadan korrelerade 
positivt med accepterande och kämparglöd ett år 
efter skadan. Det fanns ett starkt samband mellan 
copingstrategier använda tolv veckor efter skadan 
och individens välmående ett år efter skadan.  
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Bilaga III:8 
Publikati
onsår  
Land 
Databas  

Författare  Titel  Syfte Metod 
Urval  

Slutsats  Vetenska
pligkvalit
et  

2010  
Nederländ
erna  
Cinahl  

van Leeuwen, 
C.M.C. 
Post, M.W.M.  
van Asbeck, 
F.W.A.  
van der 
Woude, 
L.H.V.  
de Groot, S. 
Linderman, E.  

Social support 
and life 
satisfaction in 
spinal cord 
injury during 
and up to one 
year after 
inpatient 
rehabilitation.  

Studien hade två 
syften: 1. Att 
beskriva det 
sociala stödets 
förlopp under 
rehabiliteringen 
upp till ett år efter 
utskrivningen. 2. 
Var att undersöka 
den direkta och 
indirekta 
relationen mellan 
social stöd och 
hur nöjd individen 
är med livet.    

Studien var kvantitativ prospektiv 
med två hypoteser: 1. Socialt stöd har 
en signifikant korrelation med hur 
nöjd ryggmärgsskadade är med livet 
över tid. 2. Korrelationen mellan 
socialt stöd och hur nöjd man är med 
livet har en högre signifikansnivå för 
ryggmärgsskadade personer som är 
mer oberoende än för det som är mer 
beroende av andra.    
190 individer deltog i minst två av 
studiens mättillfällen. 
Inklusionskriterier var att man 
nyligen fått en ryggmärgsskada, ålder 
mellan 18-65 år och att man var 
graderad efter American spinal injury 
association (ASIA). Studiens bortfall 
var 74 individer.  
 

En positiv korrelation fanns mellan hur nöjd 
individen var med livet och hur beroende individen 
var av andra. Socialt stöd delades in i fyra 
underkategorier: totalt socialt stöd, vardagligt stöd, 
stöd i problematiska situationer, uppskattande stöd. 
De två förstnämnda var högre när patienten var 
inneliggande och minskade efteråt. Medan de andra 
två var bestående även efter att patienten skrivits ut. 
Vardagligt stöd och stöd i problematiska situationer 
hade en inverkan på hur nöjd patienten var med livet.    

Grad I  

2009 
Norge 
PubMed  

Lohne, V.  Back to life- 
patients´ 
experience of 
hope three to 
four years 
after a spinal 
cord injury – 
A longitudinal 
study.  

Syftet var att 
undersöka och 
beskriva 
patienters 
upplevelser av 
hopp och dess 
mening tre till 
fyra år efter en 
ryggmärgsskada.  

En kvalitativ utforskande och 
beskrivande longitudinell studie.  
Nio deltog i studien varav fem var 
män och fyra var kvinnor. Studiens 
deltagare var mellan 22 och 68 år. 
Fyra hade en komplett 
ryggmärgsskada och fem hade en 
inkomplett skada. Skadenivån 
varierade mellan kotorna C5 och L4. 
  

Patienter som upplevde hopp hade en bättre förmåga 
att ta sig igenom svåra och jobbiga perioder. Hopp 
gjorde att individerna hade en större tilltro till en 
förbättring av den besvärliga situationen. Tre till fyra 
år efter en ryggmärgsskada så byggde inte längre 
individerna sitt välbefinnande på hopp, utan 
individerna hade istället anpassat sig till sin nya 
livssituation och levde mer i nuet.  
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Bilaga III:9 
Publikati
onsår  
Land 
Databas  

Författare  Titel  Syfte Metod 
Urval  

Slutsats  Vetenska
pligkvali
tet  

2006 
Norge  
PsycInfo  

Lohne, V.  
Severinsson, 
E.  

The power of 
hope: patients` 
experiences of 
hope a year 
after acute 
spinal cord 
injury.  

Syftet med 
studien var att 
undersöka tio 
patienters 
upplevelser av 
hopp och att 
hoppas ett år efter 
en akut 
ryggmärgsskada.  

Studien var kvalitativ och en del av 
en större longitudinell studie. 
Författarna använde en beskrivande 
och utforskande ansats.   
 
Sex män och fyra kvinnor deltog i 
studien. Åldern varierade mellan 23 
och 77 år. Fyra av patienterna hade 
komplett ryggmärgsskada och sex 
hade en inkomplett skada, mellan 
kotorna C4 och L4. Samtliga 
informanter hade ådragit sig skadan 
traumatiskt.  
 
 

Trots sin skada upplevde studiens informanter hopp. 
Hoppet beskrevs som en individuell inre styrka, 
vilket bidrog till att informanterna orkade träna för att 
uppnå en förbättring av kroppsfunktionerna. 
Rehabiliteringsprocessen ansågs vara lång och 
mödosam, under processens gång utvecklades 
informanterna som personer.   

Grad I  

2006  
Sverige  
PubMed 

Sand, Å.  
Karlberg, I.  
Kreuter, M.  

Spinal cord 
injured 
persons´ 
conceptions of 
hospital care, 
rehabilitation, 
and a new life 
situation.   

Syftet med 
studien var att 
beskriva hur 
ryggmärgsskadad
e patienter 
upplevde sin 
rehabilitering i 
syfte att kunna 
identifiera 
faktorer i 
rehabiliteringspro
cessen som 
behöver 
förbättring.  
 

Kvalitativ beskrivande studie, där 
datainsamlingen skedde genom 
intervjuer.  
 
Sexton män och tre kvinnor deltog i 
studien med en ålder mellan 19-64 
och hade varit skadade mellan 2-10 
år.  

Informanterna upplevde att information och att få 
vara med och planera sin rehabilitering var viktigt.  
Stöd från vänner, familj och vårdpersonal ansågs 
betydelsefullt under rehabiliteringen. 
Vårdpersonalens beteende i omvårdnadssituationen 
kunde resultera i sårbarhetskänslor hos 
informanterna. Anpassningen till den nya 
livssituationen kändes jobbig och svår, för att lyckas 
med detta ansågs kämparglöden vara en väsentlig 
faktor. Relationer kunde förändras efter 
ryggmärgsskadan, till exempel upplevde många av 
studiens informanter att vissa vänskapsrelationer 
fördjupades. 
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Bilaga III:10 
Publikati
onsår  
Land 
Databas  

Författare  Titel  Syfte Metod 
Urval  

Slutsats  Vetenska
pligkvalit
et  

2008 
Nederländ
erna  
Cinahl  

van de Ven, L.  
Post, M.  
de Witte, L.  
van den 
Heuvel, W.  

Strategies for 
autonomy 
used by people 
with cervical 
spinal cord 
injury: a 
qualitative 
study.  

Syftet med 
studien var 
undersöka vilka 
strategier som 
ryggmärgsskadad
e patienter 
använde sig av för 
att uppnå 
autonomi.  

Kvalitativ studie baserad på en 
litteraturstudie fokuserad på teorier 
om autonomi samt semistrukturerade 
intervjuer.  
 
Fem män och tre kvinnor mellan 27-
55år deltog i studien. Alla 
informanterna hade en komplett 
ryggmärgsskada mellan kotorna C4-
C7. Sju var medlemmar i en 
rugbyklubb och en av informanterna 
hade varit medlem.  
 

Flertalet strategier användes av individerna för att 
vara autonoma. Genom att försöka klara av olika 
uppgifter upptäcktes nya aktiviteter. Individerna 
påpekade även att de lärde sig nya strategier för 
att uppnå autonomi från andra ryggmärgsskadade. 
Många individers relationer förändrades efter 
skadan. Studiens individer belyste vikten av 
planering och organisering av vardagen för att 
kunna socialisera samt för att fungera 
självständigt i den mån det går. Det ansågs 
betydelsefullt att kunna acceptera skadans 
påverkan på kroppsfunktioner och att se det 
positiva i livet.  

Grad I 

2008 
Nederländ
erna 
PubMed 

Vissers, M.  
van den Berg-
Emons, R.  
Sluis, T.  
Bergen, M.  
Stam, H.  
Bussmann, H.  

Barriers to and 
facilitators of 
everyday 
physical 
activity in 
persons with a 
spinal cord 
injury after 
discharge 
from the 
rehabilitation 
centre.  

Syftet var att 
undersöka de 
mest 
betydelsefulla 
sakerna som 
antingen hindrade 
eller underlättade 
de vardagliga 
aktiviteterna hos 
utskrivna 
patienter med en 
ryggmärgsskada.  

En kvantitativ studie där 
semistrukturerade intervjuer 
användes. Intervjuerna var 
tvärsnittliga och retrospektiva. 
Intervjuerna bestod av tio teman vilka 
berörde det dagliga livet. 
 
32 personer med en ryggmärgsskada 
deltog i studien, 24 av dessa var män. 
22 av de som deltog hade ådragit sig 
skadan på ett traumatiskt vis, 12 av 
de skadade hade en tetraplegi och 20 
hade en paraplegi.   
De skulle dessutom ha varit utskrivna 
i minst nio månader.  

De tre mest betydelsefulla hindren var 
miljöfaktorer såsom att kunna komma in i en 
byggnad, fysiska och psykiska hälsoproblem. 
Precis efter utskrivningen upplevde informanterna 
att det som hindrade dem var problem med 
egenvård och den psykiska ohälsan samt det 
emotionella välbefinnandet.   
 
Rehabilitering och dess träning i dagliga 
aktiviteter möjliggjorde ett bra dagligt- och socialt 
liv. Direkt efter utskrivningen var stöd från familj, 
vänner och samhället viktiga faktorer som 
möjliggjorde ett fungerande liv.   
 
 
 

Grad I 
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