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Sammanfattning I Sverige drabbas varje år omkring 100-150 personer av en 

traumatiskt orsakad ryggmärgsskada. En ryggmärgsskada 
innebär ofta ett funktionshinder som gör att stora förändringar 
måste göras i livssituationen, vilket kan vara en svår 
anpassning. Stress, ångest och depressiva symtom är relativt 
vanligt bland personer som skadats. Syftet med studien var att 
beskriva vuxna patienters erfarenheter av att lära sig leva med 
en ryggmärgsskada. Studien gjordes som en litteraturstudie där 
15 vetenskapliga artiklar valdes ut, granskades och analyserades 
via färgkodning för att finna likheter. Resultatet gav fem teman: 
bedömningar av skadan, medpatienter som hjälp och tröst, stöd 
från omgivningen, kämparglöd och hopp om framtiden och 
finna mening och gå vidare med livet. Det är av vikt att 
sjuksköterskor som arbetar med dessa patienter känner till hur 
andra gjort för att gå vidare, för att på så sätt kunna hjälpa och 
stödja patienter, vid såväl rehabilitering som vid senare 
vårdtillfällen. Mer forskning behöver göras på hur god 
omvårdnad kan ges till personer som drabbats av en 
ryggmärgsskada.  
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Abstract Every year 100-150 people in Sweden suffer from a spinal cord 

injury induced by a trauma. Often, with the spinal cord injury, it 
comes a functional disability which requires big changes to be 
done to the life situation, something that could be hard to adjust 
to. Stress, anxiety and symptoms of depression are relative 
common among injured individuals. The purpose of this study 
was to describe adult patients experiences of learning to live 
with a spinal cord injury. The work was carried out as a 
literature study where 15 scientific articles were selected, 
examined, analyzed and color-coded  in order to find 
similarities. The result gave five themes: appraisals of the 
injury, fellow patients as help and comfort, support from the 
surroundings, fighting spirit and hope for the future and finding 
meaning and moving on with life. It is important that nurses 
who work with these patients knows how others have done to 
move on, to be able to help and support patients, both during 
rehabilitation and further on in life. Further research needs to be 
done on how to take care of people with a spinal cord injury. 
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Inledning 
Bland världens befolkning lever omkring 15 procent med någon form av funktionshinder, 
varav två till fyra procent av dessa upplever svårigheter att fungera normalt (World Health 
Organisation [WHO], 2011). I Sverige drabbas varje år omkring 10-15 personer/miljon 
invånare, vilket motsvarar cirka 100-150 personer, av en traumatiskt orsakad 
ryggmärgsskada (Personskadeförbundet [RTP], u.å.). Den vanligaste orsaken till en 
ryggmärgsskada är trafikolyckor medan andra vanliga orsaker är fall, arbete och 
fritidsaktiviteter. Tumörer, infektioner och cirkulationsstörningar i ryggmärgen är mindre 
vanliga orsaker till ryggmärgsskador. Femtio till 70 procent av de som drabbas är yngre än 
30 år vid skadetillfället, och medelåldern vid skada är 30 år (Holtz & Levi, 2006). Omkring 
80-85 procent av alla som drabbas är män. 
 
En ryggmärgsskada kan innebära en förändring i kroppens funktion som gör att 
livssituationen kan behöva förändras (Kennedy & Rogers, 2000) och det är ett stort trauma 
som inte bara påverkar kroppen utan också leder till stress och nya utmaningar kopplade 
till ryggmärgsskadan (Kennedy, 2009). Anpassningen till det nya livet kan vara svår och 
leda till depression och ångest (Kennedy & Rogers, 2000). Hälso- och sjukvården (SFS 
1982:763) ska arbeta för god hälsa hos människor och vård ska ges med respekt för 
människors värdighet. God vård innebär bland annat att den ska bygga på respekt för 
självbestämmande och integritet hos patienten, goda kontakter ska främjas mellan 
patienten och hälso-och sjukvårdspersonal och varje patients behov av trygghet ska 
tillgodoses (ibid.). 
 
Intresset för ämnet ryggmärgsskador uppkom genom att båda författarna, genom såväl 
arbete som fritid, kommit i kontakt med människor som råkat ut för trauman med 
ryggmärgsskada som följd. En fördjupning inom ämnet valdes därav med fokus på 
patienters erfarenheter av skadan för att få kunskap om vad sjuksköterskan kan göra för att 
stödja. 
 

Bakgrund 
Ryggmärgsskadans påverkan på kroppen 
Vid trauman mot kotpelare och ryggmärg kan skador av olika grad uppstå (Holtz & Levi, 
2006). Majoriteten av de som drabbas får sin skada genom bilolyckor, fall, idrottsskador 
och våldshandlingar (Craig, Tran & Middleton, 2009). Därför är det förståeligt att personer 
med ryggmärgsskada kan ha smärtsamma minnen kopplade till sin skada. Skadorna kan 
leda till förlamning med nedsatt känsel och viljestyrd motorik och kontrollen av blåsa och 
tarm kan förloras (Holtz & Levi, 2006). Sexualfunktionen kan påverkas genom störningar i 
erektion, ejakulation, vaginal lubrikation och orgasm. Skadorna delas in i tetraplegi och 
paraplegi vilket bestäms av var på ryggmärgen skadan inträffat, det vill säga skadenivån. 
Vid tetraplegi påverkas både ben och armar medan vid paraplegi påverkas ben och 
eventuellt bål. Skadorna delas även in i inkompletta och kompletta skador. Vid en komplett 
skada finns ingen motorisk eller sensorisk funktion kvar under skadenivån, vilket finns vid 
en inkomplett skada. Av alla ryggmärgsskador leder ungefär hälften till kompletta skador. 
Vid en ryggmärgsskada delas händelseförloppet in i primär, sekundär och kronisk fas. I 
den primära fasen sker den mest akuta mekaniska skadan då nervvävnad och blodkärl 
förstörs vilket leder till nekros. Skadorna går inte att reparera utan blir bestående. Alltifrån 
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några minuter till några dagar efter den primära skadan startar den sekundära fasen då 
ryggmärgsvävnaden skadas ytterligare beroende på förändringar i blodflödet, 
inflammationer, ödem och nervcellers död. Så småningom övergår förloppet till den 
kroniska fasen, som kan ta mellan några dagar upp till några år, då ytterligare celldöd sker, 
ryggmärgen atrofierar och dess vävnad skadas ytterligare. Genom god rehabilitering och i 
enstaka fall kirurgi kan konsekvenserna i den kroniska fasen lindras (ibid.). 
 

 Ryggmärgsskadans emotionella påverkan 
Studier visar att cirka 30 procent av personer som drabbats av en ryggmärgsskada löper 
risk att bli deprimerade under rehabiliteringsfasen (Craig et al., 2009). Lohne (2008b) 
beskrev att plötsliga och dramatiska ryggmärgsskador upplevs på olika sätt hos olika 
människor. Patienter i studien upplevde att skadan blev en obegriplig chock och ett flertal 
kände skuld och skam på grund av val som gjorts innan skadan, såsom att köra för fort 
eller luta sig mot räcket på balkongen. Samtliga patienter överväldigades av emotionellt 
lidande direkt efter de dramatiska ryggmärgsskadorna och upplevde känslor av förtvivlan, 
panik, ångest, sorg, rädsla, aggression och depression (ibid.). 
  
I en studie gjord av Migliorini, New och Tonge (2009) framkom det att depression, ångest 
och stress är relativt vanligt hos personer som drabbats av en ryggmärgsskada. Hur många 
som led av symtomen var oberoende av om skadan var traumatiskt orsakad eller inte. 
Hälsa och inkomst hade betydelse för den psykiska hälsan. God hälsa och högre inkomst 
visade sig ha ett samband med en minskad risk för att drabbas av depression, ångest och 
stress. Migliorini et al. (2009) fann även att ju längre tid som gått sedan skadan, desto 
mindre blev sannolikheten för depression. Symtom som depression, ångest och 
posttraumatisk stress kan enligt Denson, Dorstyn och Mathias (2011) vara i upp till 10 år 
efter skadetillfället. 
  
Depression räknas som en form av psykisk störning med symtom som sorg, förlust av 
glädje, skuldkänslor, låg självkänsla, störd sömn och trötthet (WHO, u.å.). Forskning visar 
att depressiva symtom är vanliga bland personer som drabbats av en ryggmärgsskada 
(Whalley Hammell, 2010) och det ses mer förekommande hos kvinnor än hos män 
(Migliorini et al., 2009). Whalley Hammel (2010) fann samband mellan att vara 
deprimerad och att känna hjälplöshet, hopplöshet, ångest samt att sova sämre. Depressioner 
medför ofta även känslor av trötthet, nedstämdhet, brist på energi samt minskad 
motivation, vilket leder till minskad aktivitet. Individen utför då endast, enligt dem, de 
viktigaste uppgifterna och undviker roliga och sociala aktiviteter, vilket leder till mer 
känlsor av hopplöshet, ökad smärta och trötthet samt minskad motivation. Symtom på 
depression vid ryggmärgsskador brukar inkludera smärta, trötthet, förändrade sömnvanor 
samt känslor av att vara värdelös och hjälplös (ibid.). 
 
En svensk studie gjord av Österåker och Levi (2005) visar att användandet av 
antidepressiva läkemedel skiljer sig åt beroende på skadenivå, om personen har tetraplegi 
eller paraplegi. Användandet av antidepressiva läkemedel var högre hos de individer med 
paraplegi den första tiden efter skadan. Vid sex månaders uppföljning var användandet 
tvärtom högre hos de med tetraplegi. Studien visade också att mellan nio till 20 procent av 
patienterna använde sederande läkemedel, där majoriteten använde dem på grund av ångest 
och psykosocial stress som kommit på grund av skadan och den förändrade livssituationen 
(ibid.). Hospital anxiety and depression scale (HADS) är ett bedömningsinstrument som 
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kan visa risk för ångest och depressiva symtom (Vassend, Quale, Röise & Schanke, 2011). 
En studie där detta instrument använts visade att antalet patienter med förhödja HADS-
poäng, alltså patienter med ökad risk för depressiva symtom och ångest, ökade från 10 
procent vid utskrivning till 20 procent vid uppföljningen fyra år efter utskrivning (ibid.). 
 
Ångestsyndrom är ett vanligt förekommande tillstånd som uppskattningsvis var fjärde 
individ någon gång i livet drabbas av (Statens beredning för medicinsk utvärdering [SBU], 
2005). Ångest beskrivs som ospecifika, obehagliga symtom som liknar känslorna som 
uppstår vid skräck och fruktan. Det kan även beskrivas som olustkänslor eller 
spänningssymtom inför ett yttre eller inre hot. En studie gjord av Scivoletto, Petrelli, Di 
Lucente och Castellano (1997) visade att ångest och depression hos personer som drabbats 
av en ryggmärgsskada ökade då allvarliga komplikationer såsom smärta, trycksår eller 
återkommande urinvägsinfektioner uppstod till följd av skadan. Scivoletto et al. (1997) 
menade att det troligtvis beror på att livssituationen förändras. Patienter som upplevde låg 
autonomi och hade svårt att klara av det dagliga livet och livet i rullstol, var mer 
ångestfyllda och deprimerade (ibid.). Miglorini et al. (2009) fann att ålder, skadenivå och 
civilstånd är faktorer som kan påverka känslan av stress hos patienter med en 
ryggmärgsskada. Studien visade att ju äldre individen var desto mindre var risken för stress 
och ensamstående upplevdes mindre stressade än de med partner. 
  
En ryggmärgsskada kan leda till en funktionsnedsättning och samtidigt en ofrivillig 
vistelse på sjukhus, något som Cullberg (2006) beskrev som händelser som kan utlösa en 
traumatisk kris. Enligt Holtz och Levi (2006) spelar patientens copingstrategier en stor roll 
i hur krissituationen kan hanteras. Två omedvetna processer som påverkar hur personer 
handskas med stressfulla situationer är bedömning och coping (Kennedy, 2009). Då en 
stressfull situation uppstår görs en bedömning av hur den ska tolkas och frågor ställs om 
huruvida situationen är ett hot eller en utmaning och om den är viktig eller inte. Därefter 
används copingstrategier för att minska eventuell stress. Alla strategier fungerar dock inte i 
alla situationer och för att veta om en copingstrategi är bra krävs att stressen upplevs som 
hanterbar. Lazarus och Folkman (1984) beskriver coping som ett sätt att med realistiska 
och anpassningsbara tankar och handlingar lösa problem och därmed reducera stress. 
Beroende på hur en situation bedöms används olika sorters coping. Ibland används en 
defensiv strategi och ibland en med mer fokus på problemlösning (ibid.). 
 
För att undvika att stress påverkar förmågan att handskas med vissa situationer är det 
viktigt att lära sig olika strategier att hantera stressen på (Kennedy, 2009). Olika faktorer 
kan bidra till stress och Kennedy (2009) delar in dem i yttre och inre faktorer. De yttre 
faktorerna är bland andra fysiska förändringar, att det tar längre tid att utföra olika 
aktiviteter än tidigare samt påverkan på familjen och fysisk smärta som alla följer av 
ryggmärgsskadan. De inre faktorerna är tankar och tolkningar som uppstår i relation till de 
yttre (ibid.). Individer som väljer att fokusera på negativa effekter av funktionshindret, vad 
de inte längre kan göra, och som förminskar tillgångar de fortfarande har låter också 
funktionshindret ta över (Miller Smedema, Catalano & Ebener, 2010). Copingstrategier har 
visat sig ha en stor betydelse för livskvalitet hos personer med funktionshinder. 
  
Enligt Müller, Peter, Cieza och Geyh (2012) är socialt stöd associerat med färre känslor av 
depression, hjälplöshet och negativa tankar om sig själv och om världen. Det har också 
betydelse för skillnader i känslor av hopplöshet, ångest och stress. Gott socialt stöd bidrar 
till såväl mindre psykosocialt funktionshinder som posttraumatisk stress. Tillfredsställelse 
med livet, subjektivt välbefinnande och livskvalitet har samband med det sociala stödet 



	  

4	  
	  

som upplevs (ibid.). Whalley Hammel (2010) skrev att forskning gjord på upplevelser av 
psykosociala problem bland personer med ryggmärgsskada visade att de flesta klarar av att 
anpassa sig till det nya livet. Få utvecklar någon form av psykisk störning till följd av 
skadan eller svårigheter som uppstår i samband med en funktionsnedsättning. Vidare 
menar Whalley Hammel (2010) att begränsad forskning har gjorts för att identifiera de 
faktorer som förknippas med den psykiska hälsan efter en ryggmärgsskada. Det är svårt att 
säga vad som beror på skadan i sig och vad som beror på konsekvenserna som kan uppstå, 
till exempel kopplat till smärta och trötthet (ibid.). 
  

Omvårdnad vid ryggmärgsskada 
För en sjuksköterska som arbetar med rehabilitering av personer med ryggmärgsskada är 
det viktigt att inte bara se till den fysiska rehabiliteringen, utan också till den psykosociala 
(Chen, Boore & Mullan, 2005). En omvårdnadsteoretiker med inflytande på nordens 
sjuksköterskeutbildningar var Joyce Travelbee (Kristoffersen, 1998). Travelbee menade att 
varje människa är en unik individ vars egna upplevelser är mycket personliga. Lidande och 
förlust är en oundviklig del av livet som alla kommer uppleva förr eller senare, och det 
handlar om att varje individ måste söka en individuell och personlig mening i att möta 
detta. Därför ger sjukdom och lidande människan möjlighet att utvecklas och växa som 
person (ibid). 
 
Travelbees omvårdnadsteori är främst riktad mot den enskilda individen, och trycker på 
vikten av den subjektiva upplevelsen av hälsa i omvårdnadssammanhang (Kristoffersen, 
1998). Enligt Travelbee är målet med omvårdnaden att som sjuksköterska förebygga eller 
bemästra erfarenheter av sjukdom och lidande tillsammans med patienten samt finna 
mening med erfarenheterna, vilket kan göras genom att skapa en mellanmänsklig relation. 
Den sortens relation skapas när människor ser och förhåller sig till varandra som unika 
individer. Det är även viktigt, enligt Travelbee, att sjuksköterskan understödjer hoppet hos 
patienten för att patienten lättare ska kunna bemästra lidandet och leva med 
konsekvenserna av erfarenheten. Hopp är viktigt för möjligheten till förändring och 
förbättring av en livssituation. Kärnan i hoppet utgörs av tillit till omvärlden, något som 
utvecklas när omgivningen tillgodoser människans behov. Om en trygghet om att få hjälp 
när det behövs finns, så kan hoppet bevaras och utvecklas. Hopp är framtidsorienterat, och 
kan hjälpa till att uthärda nuet genom att tro på att det kommer bli bättre. Hopp ger även en 
känsla av valfrihet, vilket stärker känslan av frihet och autonomi, och gör att upplevelsen 
av kontroll över livet kan bevaras hos individen. Travelbee menade att människor reagerar 
olika på lidande. De flesta upplever situationen orättvis och vägrar acceptera vad som hänt, 
medan några accepterar och ser det som en naturlig del av livet. Travelbee tror att de 
sistnämnda ser situationen som en källa till något meningsfullt, såsom personligt växande, 
och att de har en inställning till livet som ger styrkan att acceptera det som hänt. Styrkan 
kan till exempel vara knuten till religiös övertygelse. Gemensamt i allt mänskligt lidande är 
att människor försöker finna orsaker eller förklaringar till det som skett för att finna 
mening i situationen. Mening upplevs också när individen känner sig värdefull och 
betydelsefull, och för att känna det krävs stöd och hjälp från såväl familj som 
sjukvårdspersonal (ibid.). 
 
Travelbee menade att sjuksköterskan har som uppgift att lära känna patienten för att kunna 
identifiera unika omvårdnadsbehov och se hur behoven kan tillgodoses på bästa sätt 
(Kristoffersen, 1998). Det görs genom att först observera patienten och kartlägga behoven 
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som finns för att sedan genom samtal bekräfta detta med patienten. Därefter utformas en 
plan för hur behoven ska tillgodoses och ställning tas till om patienten bör hänvisas till 
annan vårdgivare eller om en alternativ metod krävs (ibid.).  
 
I kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska (Socialstyrelsen, 2005) står att 
sjuksköterskan ska ha förmåga att tillvarata det friska hos patienten och tillgodose 
patientens basala och specifika omvårdnadsbehov, såväl fysiska och psykiska som sociala, 
kulturella och andliga. ICN:s etiska kod beskriver hur sjuksköterskan bland annat ska 
verka för en miljö där mänskliga rättigheter, värderingar, sedvänjor och trosuppfattning 
hos individ, familj och samhälle ska respekteras (Svensk sjuksköterskeförening [SSF], 
2007). Sjuksköterskan ska också ansvara för att den enskilda individen får informationen 
som behövs för att kunna ge samtycke för vård och behandling. 
 
En ryggmärgsskada kan innebära stora förändringar såväl psykiskt som fysiskt, vilket kan 
vara svårt att hantera. Många blir stressade och upplever ångest och depressiva symtom. 
För att som sjuksköterska kunna ge god omvårdnad till patienter med en ryggmärgsskada 
behövs kunskap om vad sjuksköterskan kan göra för att ge stöd. Genom att undersöka hur 
andra patienter har hanterat sin skada kan ny kunskap inhämtas och bidra till god 
omvårdnad av patienter med ryggmärgsskada.  
 

Syfte 
Syftet var att beskriva vuxna patienters erfarenheter av att lära sig leva med en 
ryggmärgsskada. 
 

Metod 

Studien är en litteraturöversikt som syftar till att kartlägga kunskapsläget inom valt område 
(Friberg, 2006). Vetenskapliga artiklar med såväl kvalitativa som kvantitativa 
utgångspunkter har sökts och använts i resultatet. Annan relevant litteratur har lästs och 
använts för att få en fördjupning inom området. 
 

 Datainsamling 
Initialt gjordes osystematiska sökningar för att se hur mycket som fanns skrivet inom valt 
område. Sökningarna gjordes i databaserna PubMed, Cinahl, PsycInfo, SveMed+ och 
Cochrane Library. Därefter identifierades problemområdet och ett första syfte utformades. 
Det första syftet fokuserade på patienters strategier för att hantera sin nya livssituation efter 
en ryggmärgsskada. Sedan gjordes systematiska sökningar i databaserna Cinahl och 
Pubmed och fokuserade då på ryggmärgsskador och coping. Efter diskussion ändrades 
syftet och fokus lades på vad sjuksköterskan kan göra för att stödja patienten i att hantera 
den nya situationen, för att fokus skulle ligga på sjuksköterskan istället för patienten. 
Sökningen gjordes i Cinahl och Pubmed, där “spinal cord injuries” och “nursing” 
användes, men utan att hitta några relevanta artiklar. Ytterligare övervägande och 
diskussion ledde till ett slutligt syfte som var att beskriva patienters erfarenheter av att lära 
sig leva med en ryggmärgsskada. Sökord med spinal cord injuries som huvudämne 
skapades och presenteras i bilaga A, tabell 1. Därefter gjordes systematiska sökningar i 
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PubMed, Cinahl, PsycInfo och SveMed+ för att få en bred överblick. Cochrane Library 
valdes bort då databasen endast innehöll ett fåtal artiklar om ryggmärgsskador som inte 
svarade mot syftet. Sökorden kombinerades med Booleska sökoperatorerna AND och NOT 
för att rikta sökningarna till ett avgränsat område men samtidigt få fram så mycket som 
möjligt av relevant litteratur (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2011). MeSh-termer användes 
i PubMed och SveMed+, Cinahl Headings användes i Cinahl och Thesaurus användes i 
PsycInfo. Då sökorden inte fanns som ämnesord gjordes sökningar med fritext. Artiklar 
som återkom flera gånger under sökningarna räknades med första gången abstraktet lästes 
och redovisas därefter som dubbletter. Sökhistoriken presenteras i bilaga B, tabell 2. 
Artiklar som saknade fulltext, men vars abstrakt passade till syftet, beställdes via 
högskolebiblioteket i Halmstad och en av artiklarna fick sökas upp via Google. 
	  
Inklusionskriterierna för artiklarna var artiklar publicerade de senaste fem åren. Beroende 
på om det fanns artiklar från 2013 eller inte i sökningarna söktes artiklar från 2007-2012 
eller 2008-2013. Endast artiklar på engelska och endast artiklar som berörde vuxna 
personer över 18 år inkulderades. Artiklar med titel som överensstämde med syftet valdes 
ut och därefter lästes abstrakten. Artiklar som valdes bort innan första urvalet var artiklar 
vars titlar innehöll ord som spouses, caregivers, veterans, pain, children, adolescent, 
posttraumatiskt stressyndrom [PTSD] och therapy. Artiklar som tittade på endast kvinnor 
respektive män valdes bort, liksom de som omfattade sjukdomar eller andra tillstånd 
förutom ryggmärgsskada.	  
 	  
Totalt lästes 73 abstrakt, varav 38 valdes till första urvalet. Utvalda artiklar lästes igenom 
och de som ansågs relevanta för syftet diskuterades och granskades enligt Olsson och 
Sörensens (2011) bedömningsmall. Olika delar av artiklarna poängsattes utifrån mallen 
och poängen räknades ihop för att hamna på en tregradig skala. Grad I innebar hög 
vetenskaplig relevans medan grad III innebar låg. Ett andra urval gav 15 artiklar som 
sammanfattades och användes till resultatet. De artiklar som valdes bort ansågs antingen 
inte passa in till syftet eller inte ha tillräcklig vetenskaplig kvalitet. 
 

Databearbetning	  
För att få en överblick över materialet i urval 2 lästes samtliga artiklar igenom enskilt och 
sammanfattades i en artikelöversikt (se bilaga C1-8, D1-5 & E1). Artiklarna i 
artikelöversikten sammanfattades i olika tabeller beroende på om de var kvalitativa eller 
kvantitativa för att skapa en tydligare struktur (se bilaga C1-8, D1-5 & E1). Sedan lästes 
artiklarna igenom ytterligare en gång, men då tillsammans, och diskuterades. En induktiv 
ansats användes vid genomläsning av samtliga artiklar för att utifrån erfarenheter i 
verkligheten nå förståelse och få en helhetsbild (Olsson & Sörensen, 2011; Willman et al., 
2011). Analysen av artiklarna gjordes systematiskt genom att färgkoda resultaten för att 
finna likheter och skillnader. Baserat på likheterna utformades fem teman som svarade mot 
syftet. 	  
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Resultat  
Fem teman som utformades var: bedömningar av skadan, medpatienter som hjälp och 
tröst, stöd från omgivningen, kämparglöd och hopp om framtiden samt finna mening och 
gå vidare. 
	  

Bedömningar av skadan	  

Det var viktigt att patienten bedömde ryggmärgsskadan som en chans till nya positiva 
möjligheter och erfarenheter samt såg skadan som positiv istället för negativ (Griffiths & 
Kennedy, 2012). Patienter som bedömde situationen som hotfull visade mer depressiva 
symtom och ångest medan de som såg situationen som en utmaning visade färre depressiva 
symtom (Kennedy, Evans & Sandhus, 2009; Kennedy, Lude, Elfström & Smithson, 2011a;  
Kennedy, Nolan & Smithson, 2011b). Patientens egen bedömning av att skadan upplevdes 
som ett hot	  visade sig även i en annan studie bidra till negativa effekter, såsom minskad 
livskvalitet och ökad risk för ångest och depressiva symtom (Kennedy et al., 2011b). 
Studier visade också att patienter med ett oengagerat beteende för att klara av skadan och 
patienter som förlitade sig mer på andra, visade fler depressiva symtom (Kennedy et al., 
2011a; Kennedy et al., 2011b; Livneh & Martz, 2011). De bedömde även situationen som 
mer hotfull än utmanande (Kennedy et al., 2011a). Patienter i Griffiths och Kennedys 
(2012) studie bedömde skadan som en utmaning som var möjlig att övervinna och ansåg 
sig hantera det väl. Bedömningen att skadan var en utmaning var ett sätt att överblicka 
livets svårigheter. Patienterna menade att skadan hanterades såsom livet hanteras i 
allmänhet och att alla hade mindre bra dagar (ibid.).  
 
Kennedy et al. (2011a) hittade samband mellan bedömningar av skadan och olika 
copingstrategier. Patienter som kände kämparglöd och accepterade skadan såg situationen 
mer som en utmaning än som ett hot (Kennedy et al., 2009; Kennedy et al., 2011a). 
Samband sågs även mellan att de patienter som kände lägre hopp bedömde skadorna som 
mer hotfulla (Kennedy et al., 2009). 
 

Medpatienter som hjälp och tröst 
För att behålla hoppet jämförde sig patienter med medpatienter genom att se att andra hade 
det värre (Angel, Kirkevold & Pedersen, 2009; Kaiser & Kennedy, 2011). Patienter kunde 
uppleva det som en tröst att se andra patienters erfarenheter och förluster (Angel et al., 
2009). En patient observerade en man som inte kunde prata med sin fru och använde det 
till sin fördel genom att fokusera på förmågor han hade kvar, såsom talet. En annan patient 
beskrev det lönlöst att jämföra sig med de funktioner som fanns innan skadan och jämförde 
sig istället med medpatienter för att vara tacksam över framstegen. Chun och Lee (2013) 
fann också betydelsen av jämförelse med andra. Patienter med paraplegi 
jämförde sig med personer med tetraplegi och insåg sina egna möjligheter i jämförelse med 
hindren som uppstår vid bortfall av hand- och armfunktion. Patienter i studien som skadats 
senare i livet jämförde sig med unga personer som skadats och uppskattade då sin 
livserfarenhet, som att ha fått barn och gift sig. Kaiser och Kennedy (2011) fann däremot 
att det upplevdes negativt att vara personen med svårast funktionshinder.	  En annan studie 
beskrev att det var till stor hjälp att träffa andra ryggmärgsskadade och få stöd genom att se 
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att livet går vidare (Griffiths & Kennedy, 2012). Det gjorde att de trodde mer på sig själva 
och kände att de kunde klara av alla svårigheter. 	  
 	  
Medpatienter rapporterades även ha stor betydelse för patienten då dessa erfarde en 
liknande livssituation (Dickson, Ward, O´Brien, Allan & O´Carroll, 2011). De betraktades 
som familj, och band skapades som liknade familjeband. Vetskapen om att andra upplevde 
liknande svårigheter minskade känslorna av skam. Flera patienter i studien kände en större 
tillhörighet till sin nya “familj” än till den riktiga familjen. Vid utskrivning fanns en 
osäkerhet i att lämna sjukhuset och återgå till hemmet där stödet från medpatienter 
saknades. Under rehabiliteringsfasen underlättades hanteringen av skadan av gemenskap 
med andra patienter och vid utskrivning försvann den känslan (ibid.).	  
 	  
Weitzner, Surca, Wiese, Dion, Roussos, Renwick och Yoshida (2011) belyste vikten av att 
vara förebilder för andra med ryggmärgsskada. Det var lättare att ge en betydelsefull 
uppmuntran om liknande erfarenheter upplevts. Genom att vara en förebild för andra 
utnyttjades erfarenheten av skadan på ett positivt sätt. Ofta fortsatte detta efter utskrivning, 
då många patienter i studien höll kontakten med vännerna de fått under sjukhusvistelsen 
och samtidigt skapade nya genom att hälsa på nyskadade på sjukhuset (ibid.). 
Självförtroendet ökade genom att träffa och stötta nyskadade patienter och det visade sig 
vara ett viktigt stöd för de nyskadade (Chun & Lee, 2013).	  
 	  

Stöd från omgivningen 
Stöd från andra fann Griffiths och Kennedy (2012) vara något som underlättade ett positivt 
utfall av ryggmärgsskador. Känslor av såväl stress som trygghet kunde uppstå till följd av 
att hamna på sjukhus (Kaiser & Kennedy, 2011). Patienter kunde uppleva frustration då de 
tvingades förlita sig på vårdpersonal, levde nära inpå andra patienter och tvingades följa de 
rutiner som fanns på ett sjukhus. Socialt stöd från familj, vänner, andra personer med 
ryggmärgsskada och sjukvårdspersonal var något som upplevdes som en stor hjälp för att 
se funktionshindret positivt (Griffiths & Kennedy, 2012; Weitzner et al., 2011). Familj och 
vänner gav stöd genom att visa engagemang och finnas kvar även efter skadan (Weitzner et 
al., 2011). Chun och Lee (2013) beskrev att patienter upplevde att familjebanden stärktes 
och att familjens stöd var av vikt då de kunde ge  uppmuntran och hopp om en positiv 
framtid. Det var även viktigt för patienter att bli sedda som samma personer som de var 
innan skadan och att inte identifieras genom den (Griffiths & Kennedy, 2012). 
Sjukvårdspersonal gav stöd genom att motivera och hjälpa patienten att nå mål och komma 
vidare. Stöd på vägen från vårdpersonal var viktigt för patienters välmående (Angel et al., 
2009). Stöd från personer i omgivningen tillsammans med egna kvaliteter och erfarenheter 
var faktorer som påverkade patienternas coping (Kaiser & Kennedy, 2011). 
 	  
Kennedy et al. (2009) såg att äldre patienter och patienter med ett större funktionellt 
beroende ofta upplevde större social tillit. Samtidigt kunde patienter som förlitade sig 
mycket på andra få problem att bli självständiga (Kennedy et al., 2011a). Patienter som var 
allvarligt skadade kunde inte finna egna lösningar utan var tvungna att få hjälp av 
vårdpersonal eller närstående för att kunna se en framtid (Angel et al., 2009). En patient 
beskrev att det var till stor hjälp att höra närståendes konstaterande om framtiden och hopp 
om rehabilitering då det gav hopp, mening och motivation till att delta i rehabiliteringen. 
Någon annan menade att för att hålla sorg och tvivel borta var det viktigt med ständig 
uppmuntran (ibid.).	  
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Även tro och religion gav hopp och styrka att fortsätta med livet (Angel et al., 2009). Tron 
på gud och att prata med en präst var något som hjälpte en patient. Chun och Lee (2013) 
beskrev hur kristna personers tro på Gud hjälpte dem att leva med ryggmärgsskadan. 
Stödet från familj och vänner ansågs vara tack vare Gud. Patienterna i studien ansåg även 
att Gud lät dem se vilka de riktiga vännerna var, de som fortfarande brydde sig och hörde 
av sig även efter skadan. Flera av patienterna upplevde att det var tack vare Gud som 
rehabiliteringen gick fort och de fick kraft att leva (ibid.). 	  
 	  
Dickson et al. (2011) beskrev att det fanns ett behov av stöd. Patienterna i studien menade 
att det borde erbjudas utan att de skulle behöva fråga efter det. En patienter menade att 
patienterna kanske inte inser behovet av stöd, men att de borde bli erbjudna det i alla fall. 
Van Leeuwen, Post, van Asbeck, van der Woude, de Groot och Lindeman (2010) fann att 
stöd fanns tillgängligt under sjukhusvistelsen, men minskade vid utskrivning. Även 
Dickson et al. (2011) tog upp hemkomsten som ett problem för flera personer med 
ryggmärgsskada. Efter utskrivning upplevdes hemmet som en plats där de inte längre 
tillhörde, och saknade trygghet och stöd från sjukvårdpersonal som alltid fanns tillgänglig 
under sjukhusvistelsen (ibid.). Personer som upplevde stort stöd kände också en högre 
tillfredställelse med livet, till skillnad från personer som upplevde lite eller brist på stöd 
(van Leeuwen et al., 2010). 	  
 	  

Kämparglöd och hopp om framtiden	  

Olika tillvägagångssätt användes av patienter i Kasier och Kennedys (2011) studie för att 
hantera den nya situationen med en ryggmärgsskada och vissa beskrev det som att ta upp 
en kamp mot situationen, att ha kämparglöd. Kämparglöd och hopp var faktorer som hade 
samband med depressioner (Kennedy et al., 2009; Kennedy et al., 2011a). Patienter med 
lägre grad av depression kände större hopp (Kennedy et al., 2009), och patienter som 
kände högre grad av kämparglöd upplevde mindre depressiva symtom (Kennedy et al. 
2011a). Samtidigt sågs hopp ha samband med kämparglöd, då de som kände mer hopp 
upplevdes ha större kämparglöd (Kennedy et al., 2009). 	  
	  
Enligt Lohne (2008a) hade mänskligheten inte existerat eller överlevt utan hopp. Hoppet 
sågs vara essentielt och beskrevs som framtidsorienterat. Eftersom framtiden är oviss 
följde med hoppet även tvivel och osäkerhet. Hoppet sågs även som både skrämmande och 
lockande. Framtiden kunde ses som två dimensioner: antingen med misstanke om 
besvikelse och nederlag eller med hopp om förbättring och att få fortsätta må bra. 
Tålamod, styrka och tro krävdes för att blicka framåt i tiden och hoppas på en förbättring, 
samtidigt som önskan om livet före skadan fanns kvar. Händelser i form av förbättring i 
rehabiliteringen fick patienten att vandra från förtvivlan till hopp och glädje. Lohne 
(2008a) beskrev hoppet som starkt och mäktigt och att patienterna utan hopp hade gett upp. 
Hoppet gav styrka och inspiration till att fortsätta och se framåt. Hoppet kunde hjälpa 
patienten att hitta nya lösningar vid hinder, till exempel att börja paddla kanot istället för 
att vandra. Kortte, Gilbert, Gorman och Wegener (2010) såg att hopp hade ett positivt 
samband med tillfredsställelse med livet. Patienter som kände större hopp var mer tillfreds 
med livet.	  
 	  
Något som Angel et al. (2009) fann stärkte hoppet var fysiska framgångar, att till exempel 
självständigt kunna flytta från säng till stol. Hopp var viktigt såväl för positiv inställning 
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som för att hålla osäkerheten i balans. Ingen kunde ge några garantier för vad som skulle 
hända eller vilka förmågor som kunde komma tillbaka, utan det handlade om att hoppas 
och att sätta upp mål att sträva mot. Positiva förväntningar gav mer känsla av hopp och 
mer optimism samtidigt som det gjorde osäkerheten större, men Angel et al. (2009) 
beskrev hoppet som ett sätt att balansera osäkerheten.	  
	  
Dorsett (2010) beskrev hoppet som en väsentlig faktor den första tiden efter skadan, för att 
klara av den nya situationen. För många var detta även viktigt för att klara av att leva med 
långvariga konsekvenser av skadan. Första tiden efter skadan handlade det ofta om hopp 
om att skadan inte var så allvarlig, hopp om total återhämtning eller om att få tillbaka 
förmågor som att kunna gå igen, medan det senare var viktigt att acceptera det som hänt 
och finna andra, mer realistiska mål. En patient beskrev hoppet som vacklande. Vid 
utskrivning var hoppet starkt att kunna gå, för att sedan ändras till hopp om en säker 
ekonomi. Några månader senare var hoppet borta vilket ledde till depression. Ytterligare 
några månader senare fanns återigen hopp, hopp om en framtid med god livskvalitet. 
Andra beskrev hopp om att hitta ett sätt att bota ryggmärgsskador. En patient beskrev att 
hoppet om att bli botad var det som gav motivation till att fortsätta att leva, medan någon 
annan menade att hoppet om att bli botad var starkt, men hela livet fick inte kretsa kring 
det. Hopp var även tydligt förankrat med mål relaterade till livskvalitet, om att till exempel 
få ett jobb eller flytta till en egen lägenhet (ibid.).	  
 	  

Finna mening och gå vidare med livet	  
Individer som drabbats av en ryggmärgsskada försökte finna mening med skadan genom 
att försöka förstå vad som hände, om det kunde ha undvikits och om skulden kunde läggas 
på någon annan (Kaiser & Kennedy, 2011). Andra viktiga faktorer för att kunna hantera 
den nya situationen var att lära nya saker och vara positiv. Känslor hanterades olika bland 
olika patienter.Vissa tyckte att det var viktigt att acceptera och uttrycka känslor medan 
andra stängde av känslorna för att det inte skulle bli för överväldigande. En patient beskrev 
att vid vissa vårdsituationer stängdes känslorna av för att kunna hantera situationen (ibid.). 	  
	  
Griffiths och Kennedy (2012) fann att positiva utfall som följde med skadan kunde bero på 
att patienterna upplevde att de utvecklades över tiden och mognade som människor. Chun 
och Lee (2013) beskrev känslor av förändrade och förbättrade personligheter bland 
patienterna. Flera personer använde skadan för personlig utveckling, till att förbättra 
familjerelationer eller för att lära sig ett nytt jobb eller en ny hobby (Weitzner et al., 2011). 
Flera upplevde att livet lugnade ner sig efter skadan och att de fick tid och möjlighet att 
lära sig nya saker. Vissa såg det som rent förmånligt att kunna använda handikappet till sin 
fördel och få förmåner som icke-skadade inte fick, till exempel att gå före i kön på 
nöjesparker. Weitzner et al. (2011) fann vidare i sin studie att vissa karaktärsdrag 
påverkade hur patienterna såg på och använde funktionshindret. Självförtroende, 
beslutsamhet och att se sig själv som en självständig person var viktiga faktorer. Som en 
del i att kunna se skadan på ett positivt sätt var det viktigt att kunna acceptera vad som 
hänt, men det tog tid och krävde mycket reflektion (ibid.). Acceptans som copingstrategi 
gav högre livskvalitet och lägre risk att drabbas av depression (Kennedy et al., 2011b). 
Vissa personer upplevde att synen på sig själv och sitt liv hade ändrats och att de fått ökad 
självinsikt till följd av skadan (Kaiser & Kenndy, 2011). Flera personer ändrade sina 
prioriteringar till följd av insikten att inte veta vad som skulle komma att ske i framtiden. 
Samtidigt gav det, för vissa, en rädsla för att råka ut för fler trauman. Lohne (2008a) fann 



	  

11	  
	  

också i sin studie att erfarenheten av skadan gav ett nytt perspektiv på livet. Personerna i 
studien uppskattade små framsteg mer efter skadan än tidigare och kände ett behov av och 
en längtan efter att bli bättre och mer ödmjuka personer med mer ro i livet. Även Chun och 
Lee (2013) beskrev hur patienterna i studien uppskattade livet och vardagliga händelser 
och aktiviteter mer efter skadan.	  
 	  
Angel et al. (2009) fann att patienter går igenom olika faser i processen att finna en mening 
med ryggmärgsskadan. Först och främst handlade det om att överleva fysiskt och få 
tillbaka vitalitet medan det senare handlade om att försöka komma tillbaka till livet, se 
möjligheterna som fanns och att leva ett gott liv trots begränsningar. I en studie gjord av 
Griffiths och Kennedy (2012) beskrev patienterna att det handlade om att leva ett normalt 
liv men göra saker annorlunda än innan skadan, att göra praktiska förändringar. Det var 
viktigt att komma över den första oron och ångesten över hur livet skulle komma att bli för 
att kunna återgå till ett normalt liv (ibid.). Patienter beskrev att de försökte återfå så stor del 
av det tidigare livet som möjligt genom att föreställa eller projicera värderingarna från det 
förflutna in i framtiden (Angel et al., 2009). En patient beskrev vikten av att komma 
framåt, göra det bästa av situationen och använda förmågorna som fanns kvar till exempel 
genom att kunna gå tillbaka till jobbet och vara en del av familjen precis som innan. 
Samtidigt beskrevs vikten av att inte jämföra förmågorna som fanns innan skadan med den 
nya situationen, då vissa saker såsom att spela tennis och jogga inte längre var möjligt. 
Samtliga patienter i studien upplevde att begränsningarna var större än de från början hade 
hoppats, vilket var svårt att vänja sig vid. Då gällde det att hitta annat av värde i livet, att se 
möjligheterna trots begränsningarna för att så småningom känna livskvalitet trots förluster 
och hinder (ibid.). Även Griffiths och Kennedy (2012) fann att det var av vikt att fortsätta 
sträva efter mål och värderingar, trots begränsningar, för att kunna leva ett normalt liv. Nya 
färdigheter personerna fått såväl innan som efter skadan, såsom att utföra meditation och 
psykologisk healing, var viktiga strategier som underlättade ett positivt utfall av skadan 
(ibid.). 
 	  
En studie gjord av van Lankveld, van Diemen och van Nes (2011) visade att patienter som 
anpassade sina mål efter den nya livssituationen visade färre symtom på depression, ångest 
och hjälplöshet samt högre nivå av acceptans. Accepterande av skadan var något Griffiths 
och Kennedy (2012) fann vara avgörande för att kunna hantera den nya livssituationen. En 
patient beskrev att det inte handlade om känslor som ilska eller irritation, utan om hur 
skadan skulle hanteras för att göra det bästa av situationen. För att uppnå målen kände 
vissa patienter att förändringar var nödvändiga, och de var fast beslutna att genomföra de 
förändringar som behövdes och var möjliga. Det upplevdes nödvändigt att finna en mening 
och ett syfte med livet, och meningsfulla aktiviteter såsom att volontärarbeta eller att gå till 
jobbet var viktigt för patienterna i studien (ibid.). 
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Diskussion 

Metoddiskussion	  

Artiklarna som valdes till resultatet granskades enligt Olsson och Sörensens (2011) 
bedömningsmall för att kontrollera den vetenskapliga kvaliteten. Vald bedömningsmall 
sågs som ett bra val med tydliga frågor/kriterier och ett poängsystem som tydligt 
klargjorde artikelns vetenskapliga kvalitet. Artiklar som fick grad III under granskningen 
valdes bort medan de artiklar som fick grad I och II ansågs vara av tillräckligt hög 
vetenskaplig kvalitet för att användas till resultatet.	  
 	  
Det fanns en önskan om att kunna applicera resultatet till svensk sjukvård, varpå artiklarna 
som valdes kom från länder med liknande ekonomi och utveckling inom vård och omsorg 
som Sverige. Sex av artiklarna kom från Storbritannien, två från Nederländerna, två från 
USA, en från Danmark, två från Kanada, en från Norge och en från Australien. Genom att 
välja artiklar från flera olika länder gavs en större helhetsbild av patienters upplevelser och 
erfarenheter utifrån liknande kontext. Samtidigt ses det som en styrka då sjuksköterskor 
möter människor från flera olika länder och kulturer. Det kan däremot ses som en svaghet 
att inga relevanta artiklar hittades från Sverige. Att sex av artiklarna var från Storbritannien 
ses som en styrka då det ligger nära Sverige i såväl ekonomi som utveckling inom vård och 
omsorg. En av artiklarna hade mycket lågt deltagarantal, endast 17 procent av de 
tillfrågade valde att delta i studien, vilket kan ses som en svaghet. Bortfallet hade dock 
analyserats i studien och ansågs inte påverka resultatet, varför artikeln valdes att tas med i 
resultatet. 	  
 	  
Inklusionskriteter var personer som drabbats av skadan i vuxen ålder. Det eftersom 
medelåldern på de skadade är 30 år och 50-70 procent av de skadade är under 30 år vid 
skadetillfället. I 13 av de 15 resultatartiklarna var majoriteten av patienterna män, 70 
procent var män i nio av artiklarna. Det ses som en styrka då det speglar skadeincidensen 
hos män och kvinnor i samhället. Artiklar med endast kvinnor respektive män valdes bort 
då en helhetsbild av bägge könen ville skapas. Alla patienter som deltog i studierna hade 
drabbats av en ryggmärgsskada under vuxenlivet, vilket ses som en styrka då det svarade 
väl till syftet. Därav valdes även artiklar bort som jämförde skadade med icke skadade 
personer. Veterans valdes bort på grund av att de artiklarna handlade om krigsskador, och 
då spelar många olika faktorer roll och det finns mycket att bearbeta förutom 
ryggmärgsskadan. Artiklar med spouses och caregivers valdes bort eftersom syftet var att 
titta på patienters egna upplevelser och inte på anhöriga eller närståendes. Artiklar som 
handlade om smärta valdes bort då det inte ansågs vara relevant för syftet. Under arbetet 
med bakgrunden upptäcktes att PTSD var relativt ovanligt vid ryggmärgsskador och därför 
valdes även det bort. Flera artiklar handlade om olika terapimetoder som kunde vara till 
hjälp, vilket också valdes bort på grund av att det inte är något patienterna gör själva. 
Sökningar gjordes även med experiences som sökord, vilket inte gav några relevanta 
träffar och redovisas därför inte.	  
 	  
Databaserna som användes var Cinahl, Pubmed, SveMed+ och Psycinfo då de innehåller 
artiklar inom ämnena omvårdnad, rehabilitering och psykologi, vilka var aktuella för 
syftet. Sökningarna i SveMed+ gav inga nya artiklar, men det ses som en styrka att alla 
sökord användes även i den databasen för att inte missa någon relevant artikel. Att 
sökningar gjorts i flera olika databaser ses som en styrka då det gav en bred överblick över 
forskning som gjorts inom valt område. Eftersom studien syftade till att få ökad förståelse 



	  

13	  
	  

för hur patienter lär sig leva med en ryggmärgsskada valdes spinal cord injuries ut som ett 
huvudsökord att ha med i alla sökningar. Coping, hopp, mening och stöd valdes ut som 
sökord eftersom de var faktorer som framkom vara viktiga för att lära sig leva i en ny 
livssituation. Depression och ångest var två begrepp som sågs vara relativt vanliga vid 
ryggmärgsskador och för att undersöka hur det kan förebyggas gjordes även sökningar med 
de orden. Redan efter några sökningar började samma artiklar återkomma, och under de 
sista sökningarna var majoriteten av artiklarna samma som redan lästs. Det ses som positivt 
och en klar styrka då det visar på att stora delar av området sökts av. En annan styrka anses 
vara att alla artiklar som verkade relevanta för syftet men saknade fulltext beställdes hem 
via Högskolan i Halmstads bibliotek, för att viktig fakta inte skulle missas.	  
 	  
Sökningarna utfördes systematiskt och ämnesord i form av Headings, MeSH-termer och 
Thesaurus användes i första hand för att få så specifika sökningar som möjligt och för att 
sålla bort artiklar som inte var relevanta. Fritext användes då det inte fanns ämnesord som 
passade till syftet. Det kan ses som en svaghet att använda dessa termer då vissa artiklar 
kan ha missats, samtidigt som det ses som en styrka att specifika ord har använts för att 
avgränsa sökningen till att passa syftet så bra som möjligt.	  
 	  
Ungefär lika många kvalitativa som kvantitativa artiklar är presenterade i resultatet, vilket 
ses som en styrka då både enskilda individers åsikter och större gruppers resultat kunde 
redovisas. Samtidigt är större delen av textmassan tagen från kvalitativa artiklar, vilket ses 
som en styrka då syftet vill belysa personers erfarenheter och upplevelser av att lära sig 
leva med ryggmärgsskada, och när subjektiva erfarenheter och upplevelser vill fångas är en 
kvalitativ ansats att föredra (Friberg, 2006).	  
 	  
Analysen av resultatartiklarna via färgkodning gav en bra överblick över insamlad data och 
på så vis kunde teman utformas som var relevanta till syftet. Vid sökning i Cinahl valdes 
research-artiklar på grund av råd från bibliotekspersonal. Endast engelska artiklar valdes 
för att få ett enheltligt flöde i språket, samt att det är det enda språk, förutom svenska, som 
behärskas tillräckligt väl för att få förståelse för artiklarna och dess innehåll.	  
	  
Många artiklar av Paul Kennedy har använts, sammanlagt sex stycken. Detta ses som en 
styrka då Kennedy är professor i klinisk psykologi på Oxfords universitet, doktor i filosofi 
och har forskat mycket kring coping och anpassning vid kroniska sjukdomar, 
funktionshinder och fysisk rehabilitering (Harris manchester college, u.å.). 	  
 	  

Resultatdiskussion	  

Syftet med arbetet var att undersöka patienters erfarenheter av att lära sig leva med en 
ryggmärgsskada. Då det visade sig att många löper risk att drabbas av ångest och 
depressiva symtom är det av stor vikt att känna till vilka erfarenheter patienterna har av sin 
ryggmärgsskada och därigenom hur sjuksköterskan kan stödja dem i att lära sig leva i den 
nya livssituationen.	  
	  
Varje år drabbas omkring 100-150 personer i Sverige av en traumatiskt orsakad 
ryggmärgsskada (RTP, u.å.). En ryggmärgsskada är ett stort trauma som påverkar stora 
delar av en människas liv och innebär förändringar i kroppens funktioner och som gör att 
livssituationen måste förändras, en anpassning som ibland kan vara svår (Kennedy & 
Rogers, 2000). På grund av den nya situationen finns hinder i vägen för att leva livet som 
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vanligt, vilket är en fiende som patienter kämpar med att övervinna för att finna mening 
med livet och komma vidare (Angel, Kirkevold & Pedersen, 2011). Angel et al. (2011) 
fann det vara en kamp som patienterna är redo att ge sig in i, för att kämpa mot det som de 
tror på. En möjlig seger i kampen är att finna en meningsfull framtid medan risken är att 
situationen inte kan förbättras. För att vinna dessa kamper behöver patienterna stöttning 
och hjälp från sjuksköterskan, någon som kämpar med dem mot målen (ibid.). Det 
stämmer överrens med Travelbees omvårdnadsteori som innefattar att sjuksköterskan ska 
hjälpa patienter att bemästra och finna mening med erfarenheter av till exempel lidande 
(Kristoffersen, 1998). Angel et al. (2009) och Dickson et al. (2011) beskrev också ett 
behov av stöd för patienternas välmående. Då patienten inte upplever det stöd som 
förväntas kan en känsla av att vara fångad uppstå, vilket hindrar utvecklingen av deras nya 
liv (Angel et al., 2011). Samtidigt som stödet är viktigt beskrev Kennedy et al. (2011a) att 
de patienter som förlitar sig för mycket på andra kan få problem att bli autonoma. Graden 
av autonomi visade sig ha betydelse (Scivoletto et al., 1997) då de med låg autonomi var 
mer ångestfyllda och deprimerade. Lohne (2008a) beskrev att framgångar, som förbättring 
i rehabiliteringen, kan få patienten att vandra från förtvivlan till hopp och glädje. Angel et 
al. (2009) bekräftade detta i sin studie som visade att fysiska framgångar, som att 
självständigt kunna flytta sig från rullstol till säng, var något som stärkte hoppet. Därav kan 
det ses som en viktig kunskap för sjuksköterskeyrket och kunskapen kan komma att bidra 
till att sjuksköterskor tänker på att främja patienters autonomi vilket då kan leda till ökat 
hopp och mindre risk för depression och ångest. ICN:s etiska kod för sjuksköterskor (SSF, 
2007) belyser också vikten av autonomi och hur sjuksköterskan ansvarar för att ge adekvat 
information till patienten så att det finns förutsättningar för samtycke till vård och 
behandling.	  
	  
Kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska (Socialstyrelsen, 2005) säger att 
sjuksköterskan ska tillgodose patientens psykiska och sociala behov. Det är alltså viktigt 
att som sjuksköterska inte glömma bort den psykosociala rehabiliteringen hos patienter 
(Chen et al., 2005). Något som kan anses vara viktigt är att sjuksköterskor ger stöd till 
patienterna genom att motivera dem till att sätta upp egna mål att sträva efter för att 
komma framåt och vidare med livet efter en ryggmärgsskada. Flera studier har visat att 
socialt stöd från sjukvårdspersonal är till stor hjälp för att kunna se funktionshindret på ett 
positivt sätt (Griffiths & Kennedy, 2012; Weitzner et al., 2011). Socialt stöd har visat sig 
vara associerat med mindre depression och färre känslor av hopplöshet, ångest och stress 
(Müller et al. 2012). Personer som upplever stort stöd från omgivningen känner också 
högre tillfredsställelse med livet (van Leeuwen et al., 2010). Därför är stödet från 
närstående en viktig del i att se positivt på livet efter en ryggmärgsskada (Griffiths & 
Kennedy, 2012; Weitzner et al., 2011). Travelbee menade att stöd och hjälp från såväl 
närstående som sjukvårdspersonal är viktigt för att finna mening med skadan 
(Kristoffersen, 1998). Därav är det av vikt att även involvera närstående i vården och att 
som sjuksköterska ge dem samma information som den som ges till patienten. På så vis 
kan patienten få stöd från både sjukvårdspersonal och närstående.	  
	  
I kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska (Socialstyrelsen, 2005) står det att 
även patienters andliga behov ska tillvaratas. Tro och religion är viktigt som ett stöd hos 
vissa patienter för att få styrka att fortsätta med livet (Angel et al. 2009; Chun & Lee, 
2013; Weitzner et al., 2011) och att prata med en präst var något som en patient tog upp 
som en stor hjälp (Angel et al., 2009). Troende patienter bör därför erbjudas att få tala med 
en präst eller motsvarande från andra religioner under rehabiliteringen och 
sjukhusvistelsen, vilket kan kopplas till Travelbees teori om att sjuksköterskan måste 
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identifiera och tillgodose patientens behov, ibland med hjälp av alternativa metoder 
(Kristoffersen, 1998). Det styrks även av ICN:s etiska kod för sjuksköterskor (SSF, 2007) 
där det står beskrivet att sjuksköterskan ska verka för en miljö där trosuppfattning hos 
individen respekteras. En annan studie (Borge & Fagermoen, 2008) som undersökte 
patienter på en psykiatrisk klinik i Norge tog upp betydelsen av att få möjlighet att besöka 
en kyrka under sjukhusvistelsen, vilket kan ge en känsla av “helhet” som männsika. Vikten 
av tro och religion styrks även av Stone, Cross, Purvis och Youngs (2003) studie gjord 
bland medlemmar i kyrkan som visade att en religiös tro är bland det viktigaste stödet för 
personer i kris. Stöd som upplevdes ha stor betydelse för flera deltagare i studien var att be 
eller att andra bad för dem. Detta visar ytterligare vikten av att erbjuda religiöst stöd till 
patienter, för att kunna be tillsammans med någon eller för att få veta att någon annan ber 
för dem. Travelbee menade att styrkan att acceptera lidande som en del av livet kan 
komma från religiös övertygelse (Kristoffersen, 1998), något som kan anses vara viktigt att 
ha med sig vid omvårdnad av lidande patienter.	  
	  
En annan viktig del i att bemästra lidande är hoppet (Kristofferssen, 1998). Hopp om 
framtiden kan anses vara väsentligt för att lyckas lära sig leva med en ryggmärgsskada och 
se positivt på skadan. Travelbee menade att sjuksköterskan ska understödja hoppet hos 
patienten då hoppet är viktigt för att kunna förändra och förbättra livssituationen (ibid.). 
Förbättringar i rehabiliteringen var något som Lohne (2008a) fann att de kunde få patienten 
att känna hopp istället för förtvivlan. Om sjuksköterskan kan hjälpa patienter som gett upp 
att komma framåt i rehabiliteringen så kan det bidra till att hoppet stärks och därmed blir 
lidandet lättare att bemästra. Tutton, Seers, Langstaff och Westwood (2012) undersökte 
patienters och sjuksköterskors syn på hopp hos människor som drabbats av stroke och fann 
att hopp var viktigt även för dem. Sjuksköterskor kan uppleva det som en svårighet att ge 
god omvårdnad till patienter utan hopp då de inte har viljan att bli bättre, men det är då 
sjuksköterskans uppgift att försöka hjälpa dem att återfå den viljan. Lohne (2008a) beskrev 
att patienter utan hopp har gett upp,  och det ansågs då vara av vikt att sjuksköterskor 
uppmärksammar det och hjälper patienten att hitta tillbaka till hoppet. Samtidigt är det 
viktigt att inte inge falska förhoppningar (Tutton et al., 2012). Det är viktigt att, som 
Dorsett (2010) beskrev, acceptera att exempelvis förmågan att gå inte kommer komma 
tillbaka och istället finna andra, realistiska mål. Ett viktigt stöd för emotionell, fysisk och 
social rehabilitering är att ge patienterna ett realistiskt hopp (Tutton et al., 2012). 
Sjuksköterskor bör därför hjälpa patienter att hålla hoppet uppe, utan att inge falska 
förhoppningar, så att de inte ger upp utan fortsätter kämpa mot situationen för att bemästra 
den. 	  
	  
Hjälp och tröst från medpatienter är viktigt. Det upplevdes ha stor betydelse för 
ryggmärgsskadade patienter att jämföra sig med medpatienter för att se att andra hade det 
värre (Angel et al., 2009), att träffa andra med ryggmärgsskador för att få stöd och se att 
livet går vidare (Griffiths & Kennedy, 2012) och att träffa andra i liknande situation 
(Dickson et al., 2011). Medpatienter som hjälp och tröst har visat sig vara viktigt även 
bland andra patientgrupper. Isaksen och Gjengedal (2006) undersökte hur patienter tar 
hjälp av varandra efter en hjärtinfarkt. Det visade sig att patienter som drabbats av samma 
allvarliga sjukdomstillstånd såg möjligheten att dela erfarenheter med varandra och skapa 
kontakt och gemenskap som kan vara även efter utskrivning. Patienter känner tröst av att 
ha fått samma diagnos och ha mött samma öde. Trots att samma erfarenheter upplevs på 
olika vis ser patienter stöd i att följa varandra genom de olika stadierna, och under 
rehabiliteringen betonades vikten av att vara i samma situation. Även andra patientgrupper 
och medpatienters betydelse har studerats. Borge och Fagermoen (2008) studerade 
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patienter på en psykiatrisk klinik med olika psykiska symtom, däribland depression och 
PTSD, och även här ses vikten av medpatienter. Patienterna i studien beskrev, precis som 
Dickson et al. (2011), att kontakten med patienter som har upplevt liknande situationer 
ledde till att de kände sig mindre ensamma och kände mindre skam. En annan studie av 
patienter med infektionssjukdomar (Birkelund & Søndergaard Larsen, 2012) visade också 
på hur medpatienterna hade betydelse. Där fanns stödet genom att hjälpa nya patienter med 
bland annat information om rutiner eller genom hjälp med saker som patienten själv inte 
klarade. Samtidigt är det inte alltid som medpatienterna ses som ett stöd. Isaksen och 
Gjengedal (2006) fann att patienter upplevde det jobbigt att dela rum med mycket svårt 
sjuka eller döende patienter, med patienter som förde mycket liv eller att se medpatienter 
försämras. Borge och Fagermoen (2008) beskrev situationer där konflikter uppstod mellan 
patienter vilket minskade fördelarna med sjukhusvistelsen och medpatienter. Det kan anses 
vara av intresse att titta på andra patientgrupper då det ger en bild av att det är viktigt att 
tänka på medpatienterna, inte bara vid en ryggmärgsskada, utan även vid flera andra 
sjukdomstillstånd. Det finns patienter som upplever stort stöd i att dela erfarenheter med 
andra i liknande situationer, samtidigt som det finns de som mår bäst när de får vara 
ensamma (ibid.). Vetskapen om vikten av medpatienter, och att många av dem upplever 
oro och ensamhet efter utskrivningen (Dickson et al., 2011) kan vara ett underlag för 
sjuksköterskor och annan vårdpersonal då patienten ska hem. Om kunskapen om detta 
finns kan vikt läggas på att patienter får möjlighet att lära känna andra i samma situation 
under sjukhusvistelsen för att sedan ha ett kontaktnät att falla tillbaka på vid hemkomst. 
Resultatet visar också hur skadan kan utnyttjas positivt genom att hjälpa andra nyskadade 
(Weitzner et al. 2011). Möjligheten till ett slags fadderskap borde erbjudas till nyskadade 
patienter, men också till de individer som är färdigrehabiliterade som då kan ges möjlighet 
att agera fadder. En av författarna har egna erfarenheter av bland annat lägerverksamhet för 
personer med ryggmärgsskada, där patienterna får träna på förflyttningar, påklädning och 
prova på olika idrotter tillsammans med ledare som även de har en ryggmärgsskada. Detta 
är ett utmärkt tillfälle att skapa nya kontakter och att skaffa sig förebilder. 
	  
Travelbee menade att sjuksköterskan ska hjälpa patienten att finna sin egen individuella 
och personliga mening (Kristoffersen, 1998), vilket bör göras för att hjälpa patienten att se 
sin nya livssituation som en utmaning istället för ett hot. Att bedöma skadan som ett hot 
visades ha samband med depression, ångest, minskad kämparglöd och minskad livskvalitet 
(Kennedy et al., 2009 & Kennedy et al., 2011b). Om patienter får stöd och hjälp att 
acceptera sin skada kan risken för bland annat ångest och depression minskas.	  
	  
Ett av sjuksköterskans fyra grundläggande ansvarsområden är att lindra lidande (SSF, 
2007). Som framkommit i resultatet är stöd viktigt för patienterna. Om stöd ges, kan också 
lidandet lindras. Stöd från såväl medpatienter som sjukvårdspersonal ger individen en 
möjlighet att se på skadan på ett positivt sätt, vilket i sin tur kunde leda till ökat hopp och 
positivitet. Hopp visade sig leda till en känsla av att vara mer tillfreds med livet. Stöd kan 
kanske indirekt leda till att individen tids nog upplever tillfredställelse med livet och därför 
är det en viktig del i sjuksköterskans arbete att stödja.	  
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Konklusion och implikation	  

Att lära sig leva med en ryggmärgsskada var för de flesta svårt. Flera olika faktorer hade 
inverkan på vilka strategier som användes för att hantera den nya livssituationen. Något 
som var betydande var bedömningen av skadan, hur patienten valde att se på situationen. 
Positiv inställning och kämparglöd underlättade rehabiliteringen och minskade risken för 
ångest och depressiva symtom. Något som bidrog till en positiv inställning var stöd i form 
av bland annat hjälp till motivation och uppmuntran från familj, vänner, andra personer 
med ryggmärgsskada och sjukvårdspersonal. Behovet av stöd var stort och behövde finnas 
tillgängligt för alla såväl under sjukhusvistelsen som efter utskrivning. Tro och religion 
gav också ett stöd till vissa patienter. Även medpatienter var ett viktigt stöd och att jämföra 
sig med andra och träffa andra i liknande situationer gjorde att en ljusare framtid med fler 
möjligheter kunde ses. Personer som varit skadade en längre tid kunde bli förebilder för 
nyskadade och gav stöd genom att visa att ett meningsfullt liv kunde skapas trots 
funktionshindret. Efter skadan upplevde många att de såg på livet med andra ögon och att 
de kände att skadan hade möjliggjort personlig utveckling och lett till bättre självinsikt. Det 
var viktigt att acceptera skadan för att kunna gå vidare i livet och minska risken för att 
drabbas av depression. Hoppet var också en viktig strategi, hopp om förbättring och om en 
positiv framtid var viktigt för att klara av att hantera den nya situationen. Att finna mening 
med den nya tillvaron var viktigt för att kunna komma framåt och lära sig leva med en 
ryggmärgsskada.	  
	  
Som forskningen visar känner ett flertal patienter ett stort behov av stöd och upplever brist 
på det, framförallt efter utskrivning. Mer fokus behöver läggas på rehabiliteringen som 
sker efter utskrivning. Begränsat med forskning är gjord på vad sjuksköterskan kan göra 
för att stötta och hjälpa patienten i rehabiliteringsfasen och vad som är viktigt att tänka på 
vid omvårdnad av patienter som drabbats av en ryggmärgsskada. Stort fokus ligger på 
patientens erfarenheter, upplevelser och problem, medan framtida forskning bör fokusera 
på sjuksköterskan och annan vårdpersonals perspektiv och vad de kan göra för att förbättra 
patienters hälsa och livskvalitet efter en ryggmärgsskada. Begränsat med forskning är gjord 
på patienter med ryggmärgsskada i Sverige, vilket hade varit önskvärt.
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MeSH-term 
Cinahl 
Subject 
Heading list 

PsycInfo 
Thesaurus 

SweMed 
MeSH-term 

Ryggmärgsskada Spinal cord 
injuries (MeSH) 

Spinal cord 
injuries 
(Headings)  

Spinal cord 
injuries 
(Thesaurus) 

Spinal cord 
injuries (MeSH) 
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(MeSH) 

Depression 
(Headings) 

Depression 
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Depression 
(MeSH) 

Ångest Anxiety 
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Anxiety 
(Headings) 

Anxiety (fritext) Anxiety (MeSH) 

Coping Psychological 
adaptation 
(MeSH) 

Coping 
(Headings) 

Coping (fritext) Adaptation 
psychological 
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Hopp Hope (fritext) Hope 
(Heading) 
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Hope (fritext) 
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Social support 
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operatorer 
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Lästa 
abstrakt 
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2013-02-
27 

Cinahl (MH "Spinal Cord 
Injuries") AND (MH 
"Coping") 
Limits: English, 
research article, 2008-
2013, all adult 

 
38 

 
13 
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2013-02-
27  

PubMed (("Spinal Cord 
Injuries"[Mesh]) AND 
"Adaptation, 
Psychological"[Mesh]) 
NOT "Pain"[Mesh] 

82 22 (7)* 15 6 
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12 
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AND 
SU.EXACT("Spinal 
Cord Injuries") 
Limits: 2008-2013, 
English, Adulthood (18 
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12 

Cinahl (MH "Spinal Cord 
Injuries") AND (MH 
"Hope")  
Limits: English, 
research article, 2008-
2013, all adult 
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8 (5)* 

 
0 
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2013-03-
12 

PubMed ("Spinal Cord 
Injuries"[Mesh]) AND 
"Anxiety"[Mesh] 
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Cinahl (MH "Spinal Cord 
Injuries") AND (MH 
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Limits: English, 
research article, 2008-
2013, all adult 

 
35 
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28 
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Injuries") AND 
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Limits: English, 
research article, 2008-
2013, all adult 
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Limits: English, 
research article, 2008-
2013, all adult 
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operatorer 
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träffar 
 

 
Lästa 
abstrakt 
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Urval 2 

2013-03-
29 

PubMed "Spinal Cord 
Injuries"[Mesh] AND 
meaning 
Limits: English, adult: 
19+ years, 5 years 
 

12 5 (2)* 1 0 

2013-03-
29 

PubMed ("Spinal Cord 
Injuries"[Mesh]) AND 
"Depression"[Mesh] 
Limits: English, adult: 
19+ years, 5 years 
 

39 9 (4)* 3 0 

2013-03-
29 

PubMed ("Spinal Cord 
Injuries"[Mesh]) AND 
"Social Support"[Mesh] 
Limits: English, adult: 
19+ years, 5 years 
 

42 7 (5)* 1 1 

2013-03-
30 
 

SveMed+ "depression" Limits: 
mesh_en:"spinal cord 
injuries" AND 
lang:"eng" AND 
tag_en:"adult" 
 

2 1 (1)* 0 0 

2013-03-
30 

SveMed+ exp:"coping" Limits: 
tag_en:"adult" AND 
lang:"eng" AND 
mesh_en:"spinal cord 
injuries" AND 
mesh_en:"adaptation 
psychological" 
 

7 3 (1)* 2  0 

2013-03-
30 

SveMed+ exp:"Anxiety" Limits: 
tag_en:"adult" AND 
lang:"eng" AND 
mesh_en:"spinal cord 
injuries" 
 

1 1 (1) 0 0 

2013-03-
30 

SveMed+ meaning Limits: 
mesh_en:"spinal cord 
injuries" 
 

1 0 0 0 

Totalt 
 

  600 73 38 15 
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Publika-
tionsår 
Land 
Databas 

 
Författare 

 
Titel 

 
Syfte 

 
Metod 
Urval 
Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 
kvalitet 
                    

2009 
Danmark 
PsycInfo 

Angel, S., 
Kirkevold, M. & 
Pedersen, B.D. 

Getting on with 
life following a 
spinal cord 
injury: 
Regaining 
meaning 
through six 
phases 

Att undersöka vilka 
processer patienter 
går igenom för att 
åter hitta mening 
efter en RMS. 

12 patienter, sex män och sex 
kvinnor, i åldrarna 18-73 år med 
förvärvad ryggmärgsskada 
intervjuades och observerades 
under två års tid. 
Patienterna skulle vara vuxna, fått 
en traumatisk skada och vara 
dansktalande.  Patienterna 
intervjuades fem till sex gånger det 
första året är därefter efter två år 
efter skadan. Före första intervjun 
observerades de två till tre gånger 
under två till tre timmar, för att 
fortsättningsvis observeras i 
samband med intervjuerna. 

Sex faser som patienten går 
igenom hittades: “surviving 
psysically and regaining 
vitality”, “moving back to life 
where possibilities present 
themselves”, “working with 
progress to pursue possibilities”, 
“fading progress narrow 
possibilities down”, “exploiting 
limited possibilities” och “living 
a life with qualities despite 
limitations”. Kärnan i dessa var 
individens tro på en framtid värd 
att satsa på, och om nuvarande 
situation gör det möjligt.  
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Tabell 3.  Artikelöversikt/forskning med kvalitativ metod                                                                              
 

 
Publika-
tionsår 
Land 
Databas 

 
Författare 

 
Titel 

 
Syfte 

 
Metod 
Urval 
Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 
kvalitet 
                    

2013 
Kanada 
PsycInfo 

Chun, S. & Lee, 
Y. 

“I am just 
thankful”: The 
experience of 
gratitude 
following 
traumatic spinal 
cord injury. 

Att utforska 
upplevelsen av 
tacksamhet i det 
dagliga livet hos 
personer med 
ryggmärgsskada. 

Studien är en del av en större studie 
som tittar på livserfarenheten hos 
personer med ryggmärgsskada. 
Patienter rekryterades från sjukhus i 
USA. Inklusionkriterierna var: 
traumatisk ryggmärgsskada, tillfreds 
med livet, hade den kognintiva 
förmågan att minnas och förklara sin 
livshistoria, var minst 18 år och inte 
fick någon psykisk behandling eller 
medicinering. Information skickades 
ut till potentiella deltagare som valts 
ut av terapeuter. Därefter kontaktade 
intresserade deltagare forskarna och 
bokade tid för intervju. Av 20 
potentiella deltagare, var det 15 
stycken (varav två var ”negative 
cases” för att kunna jämföra och 
säkerställa resultatet) som deltog i 
studien. 

Studien visade att patienterna 
drar nytta av sina 
ansträngningar att bedöma 
utmanande livserfarenheter 
som positiva. De kunde se hur 
värdefullt deras liv var efter att 
nästan ha förlorat det och 
uppskattade istället de små 
sakerna i livet. Skadan ledde 
också till att de lärde sig att 
uppskatta sin familj mer. 
Många upplevde också att de 
hade vuxit och mognat som 
individer. 
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Tabell 3.  Artikelöversikt/forskning med kvalitativ metod                                                                              
 

 
Publika-
tionsår 
Land 
Databas 

 
Författare 

 
Titel 

 
Syfte 

 
Metod 
Urval 
Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 
kvalitet 
                    

2011 
Storbritannie
n 
PubMed 
 
 
 

Dickson, A., 
Ward, R., 
O´Brien, G., 
Allan, D. & 
O´Carroll., R. 

Difficulties 
adjusting to post-
discharge 
life following a 
spinal cord injury: 
An interpretative 
phenomenologica
l 
analysis 

Att belysa hur 
personer med 
ryggmärgsskad
a upplever att 
leva med det. 

17 individer med ryggmärgsskada 
intervjuades med fokus på individernas levda 
erfarenhet av skadan. Personerna valdes ut av 
en av författarna på Queen Elizabeth 
National Spinal Injuries Unit for Scotland 
(QENSIUS). Inklusionskriterierna var att 
patienterna skulle vara vuxna, ha en skada på 
C5, C6 eller C7 och ha varit skadade i minst 
ett år. 36 personer i QENSIUS databas 
passade inklusionskriiterierna ovan. Av dessa 
var 12 ej kontaktbara och sju valde att inte 
delta. Intervjuerna genomfördes antingen på 
QENSIUS eller hemma hos patienten och 
öppna, icke-ledande frågor ställdes för att få 
individernas egna ord och berättelser. 
Intervjuerna spelades in och skrevs sedan 
ner.  

Tre teman hittades som 
alla handlade om 
svårigheter att anpassa 
sig till livet hemma efter 
utskrivning. Dessa var 
‘‘förlust av vänner’’, 
‘‘brist på vård efter 
utskrivning’’ och ‘‘andra 
människors reaktion på 
ryggmärgsskada’’. 
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Tabell 3.  Artikelöversikt/forskning med kvalitativ metod                                                                              
 

 
Publika-
tionsår 
Land 
Databas 

 
Författare 

 
Titel 

 
Syfte 

 
Metod 
Urval 
Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 
kvalitet 
                    

2010 
Australien 
Cinahl 
 
 
 

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

Att se vilken 
betydelse hopp har 
för återhämtningen 
bland personer med 
ryggmärgsskada. 

Studien är en del av en större studie 
där personer med ryggmärgsskador 
följts under 10 år. I denna studie 
deltog 46 personer mellan 16-72 år 
från ett sjukhus i Queensland, 
Australien. 53 personer passade på 
inklusionskriterierna, där 51 av 
dem gick med på att delta. 5 av 
dem hade inhemsk bakgrund och 
valdes så småningom bort, varpå 46 
personer återstod. Semi-
strukturerade kvalitativa intervjuer 
gjordes vid sex tillfällen; vid 
utskrivning och sedan vid 6 mån, 
12 mån, 24 mån, 36 mån och 1 år 
efter utskrivningen.  

För flertalet deltagare i studien 
ansågs hopp vara en viktig 
faktor för att klara sin skada. 
Det hopp som patienterna 
upplevde delades in i tre 
huvudteman: Hopp om full 
återhämtning, hopp att botas och 
hopp om att få känna 
tillfredsställande livskvalitet. 
Men trots att hopp sågs som en 
viktig del i copingprocessen 
efter en ryggmärgsskada är det 
viktigt att se att många olika 
faktorer spelar roll i 
återhämtningen. 
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Publika-
tionsår 
Land 
Databas 

 
Författare 

 
Titel 

 
Syfte 

 
Metod 
Urval 
Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 
kvalitet 
                    

2012 
Storbritannien 
Cinahl 

Griffiths, H.C. 
& Kennedy, 
P. 

Continuing with 
life as normal: 
Positive 
psychological 
outcomes 
following spinal 
cord injury 

Att undersöka 
upplevda 
erfarenheter 
efter en 
ryggmärgsskad
a hos patienter 
som visat låg 
grad av 
psykologisk 
sorg, för att få 
en djupare 
förståelse för 
de positiva 
psykologiska 
utfallen. 

Patientgruppen valdes ut från en annan 
studie där 234 individer deltog. 
Inklusionskriterier var patienter som visat 
låg grad av sorg på tidigare undersökning 
och därmed haft positiva psykologiska 
utfall efter sin ryggmärgsskada. Elva 
patienter passade kriterierna och av dem 
deltog sex stycken. HADS och ADAPPS 
(The Appraisal of Disability: Primary and 
Secondary Scale) användes för att hitta 
patienter som passade studien. Sedan 
gjordes semi-strukturerade intervjuer där 
frågor ställdes om hur de lärde sig leva 
med sin ryggmärgsskada. Patienterna fick 
chans att diskutera det de upplevde som 
viktigt. 

Positiva psykologiska utfall 
efter en ryggmärgsskada är 
invecklat. Men att leva livet 
normalt men göra saker 
annorlunda, övervinna 
utmaningar och använda de 
resurser som fanns tillgängliga 
var tre teman som 
identifierades. Det handlade 
inte om att det inte fanns 
svårigheter på vägen, utan om 
att komma förbi svårigheterna. 
Socialt stöd, meningsfulla 
aktiviteter och att se skadan 
som en utmaning visade sig 
vara viktigt. 

Grad I 



	  

	  

                    Bilaga C6 

Tabell 3.  Artikelöversikt/forskning med kvalitativ metod                                                                              
 

 
Publika-
tionsår 
Land 
Databas 

 
Författare 

 
Titel 

 
Syfte 

 
Metod 
Urval 
Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 
kvalitet 
                    

2011 
Storbritannien 
Cinahl 
 
 
 

Kaiser, S. & 
Kennedy, P. 

An exploration 
of cognitive 
appraisals 
following 
spinal cord 
injury 

Att undersöka vilka 
kognitiva 
bedömningar 
människor med 
ryggmärgsskada gör 
rörande sin situation 
och möjligheten att 
handskas med den. 

En tvärsnittsstudie gjordes där 10 
personer som alla nyligen fått en 
ryggmärgsskada intervjuades. De 
var alla inneliggande på samma 
sjukhus, och var mellan 18-65 år. 
Personer med stor kognitiv 
nedsättning, svår psykisk sjukdom, 
svårt fysiskt sjuk eller som inte 
kunde ge informerat samtycke eller 
otillräcklig förståelse i engelska 
valdes bort. Semi-strukturerade 
intervjuer gjordes där patienterna 
fick möjlighet att påverka vilka 
ämnen som diskuterades. Alla 
intervjuer startades med att 
patienterna fick berätta om sin 
skada. 

Bedömningar efter en 
ryggmärgsskada är invecklat 
och påverkas av såväl individen 
själv som av miljö och 
omgivning, livsfaser, roller och 
relationer. I studien framkom 
fyra teman utifrån intervjuerna: 
att förstå en traumatisk 
upplevelse, effekterna av en 
ryggmärgsskada, coping och en 
förändrad syn på livet och sig 
själv. Studien gav en förbättrad 
förståelse för bedömningar av en 
ryggmärgsskada.  

Grad I 

 



	  

	  

                    Bilaga C7 

Tabell 3.  Artikelöversikt/forskning med kvalitativ metod                                                                              
 

 
Publika-
tionsår 
Land 
Databas 

 
Författare 

 
Titel 

 
Syfte 

 
Metod 
Urval 
Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 
kvalitet 
                    

2008 
Norge 
Cinahl 
 
 

Lohne, V. The Battle 
Between 
Hoping and 
Suffering. A 
Conceptual 
Model of Hope 
Within a 
Context of 
Spinal Cord 
Injury 

Att undersöka 
patienters 
upplevelser av hopp 
och processen att 
hoppas under de 
första 3-4 åren efter 
en ryggmärgsskada. 

Ett strategiskt urval har gjorts där tio 
volontärer medverkade. 
Inklusionkriterierna var: diagnostiserad 
RMS, mentalt frisk och pratar ett 
skandinaviskt språk. En av patienterna 
dog tre år efter skadan och kunde därför 
ej medverka under den sista intervjun. 
Patienterna intervjuades vid tre 
tillfällen: första tillfället skedde två 
veckor efter påbörjad rehabilitering, den 
andra gjordes 1 år och den tredje 3,5 år 
efter skadetillfället. Den första intervjun 
ägde rum på rehabiliteringscentret, 
medan de andra två ägde rum hemma 
hos patienterna eller på författarens 
kontor. Intervjuerna belyste tidigare 
situation, nuvarande situation och 
förväntningar och förhoppningar om 
framtiden. Intervjuerna fokuserade på 
patienterna erfarenhet av hopp.  

Nio olika teman av hopp 
hittades. Det upptäcktes 
också att en skillnad mellan 
att ”vara i hopp” och att ”ha 
hopp”. Att ”ha hopp”, 
bland annat om förbättring, 
var i fokus under den tidiga 
delen av rehabiliteringen, 
medan att ”vara i hopp” 
(som i att klara sig bra) låg 
i fokus tre till fyra år av 
rehabiliteringen. 

Grad I 
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Tabell 3.  Artikelöversikt/forskning med kvalitativ metod                                                                              
 

 
Publika-
tionsår 
Land 
Databas 

 
Författare 

 
Titel 

 
Syfte 

 
Metod 
Urval 
Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 
kvalitet 
                    

2011 
Kanada 
PubMed 
 
 
 

Weitzner, E., 
Surca, S., Wiese, 
S., Dion, A., 
Roussos, Z., 
Renwick, R, & 
Yoshida, K. 

Getting on With 
Life : Positive 
Experiences of 
Living With a 
Spinal Cord 
Injury 

Att identifiera hur 
individer som lever 
med RMS ser på 
och/eller använder 
sitt funktionshinder 
positivt och vad 
som bidrar till 
denna positiva 
attityd. 

Studien är gjord som en andra 
analys av en större studie. 80 semi- 
strukturerade intervjuer gjordes i 
den större studien med patienter 
som inlett sin rehabilitering tidigast 
3 år innan studien. Intervjuerna 
handlade om livet före och efter 
skadan, rehabiliteringsprocessen 
och rekommendations för 
förändring. De skedde ansikte mot 
ansikte och pågick i ca 2 timmar. 
Av dessa intervjuer valdes 52 
personer ut för en andra analys. 20 
intervjuer lästes och analyserades 
slutligen till denna studien. 

Funktionsnedsättning sågs eller 
användes positivt på tre olika 
nivåer: sig själv, kamrater och 
funktionshindrade. Resultatet 
visade även att aspekter som 
t.ex. personlighet och acceptans 
kan underlätta för människor att 
se eller använda funktionshinder 
positivt. 

Grad I 

 



	  

	  

                    Bilaga D1 

Tabell 4.  Artikelöversikt/forskning med kvantitativ metod                                                                              
 

 
Publika-
tionsår 
Land 
Databas 

 
Författare 

 
Titel 

 
Syfte 

 
Metod 
Urval 
Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 
kvalitet 
                    

2009 
Storbritannien 
PubMed 
 
 

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

Psychological 
Adjustment to 
Spinal Cord 
Injury: The 
Contribution of 
coping, hope 
and cognitive 
appraisals. 

Att  identifiera och 
upptäcka 
copingstrategier 
som har samband 
med psykologisk 
anpassning. Det 
andra syftet var att 
undersöka hur 
hoppfullt tänkande 
och bedömning har 
samband med 
vilken 
copingstrategi 
patienter väljer. 

En tvärsnittsstudie gjordes med 
hjälp av en rad standardiserade 
självrapporter; Researcher-
developed demographic survey, 
Hospital Anxiety and Depression 
scale (HADS), Functional 
Independence Measure (FIM), The 
Pakenham scale, The state hope 
scale och Spinal cord lesion related 
coping scale. 69 nyligen 
ryggmärgsskadade patienter på ett 
sjukhus i Storbritannien tillfrågades 
att delta, varav 54 av dem tackade 
ja. 43 män och 11 kvinnor mellan 
16-83 år deltog. De som ännu inte 
mobiliserats, hade svårt för 
engelska, var för fysiskt skadade, 
hade en känd huvudskada eller 
svårt för att kommunicera valdes 
bort. 

Hopp och en första bedömning 
av skadan som ett hot hade 
samband med copingstrategin 
kämparglöd. För att förutspå 
copingstrategier var hopp bättre 
än bedömningar. Att bedöma 
skadan hade störst association 
till den psykologiska 
anpassningen. Resultaten var 
endast preliminära, och framtida 
forskning krävs för att 
undersöka vilka faktorer som är 
viktiga för att patienter ska 
kunna finna mening med skadan 
och kunna utveckla begreppet 
”appraisals”. Även för att bättre 
förstå sambanden mellan 
bedömningar, användning av 
copingstrategier och 
psykologisk anpassning.  

Grad I 
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Tabell 4.  Artikelöversikt/forskning med kvantitativ metod                                                                              
 

 
Publika-
tionsår 
Land 
Databas 

 
Författare 

 
Titel 

 
Syfte 

 
Metod 
Urval 
Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 
kvalitet 
                    

2011 
Storbritannien 
Cinahl 
 
 

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

Psychological 
Contributions 
to Functional 
Independence: 
A Longitudinal 
Investigation of 
Spinal Cord 
Injury 
Rehabilitation 
  

Att undersöka 
sambandet mellan 
bedömningar, 
copingstrategier och 
funktionellt 
oberoende hos 
patienter med 
ryggmärgsskada.  

En prospektiv cohortstudie där 127 
nyligen ryggmärgsskadade 
patienter mellan 17,5-64,5 år 
deltog. De rekryterades från 
sjukhus i Storbritannien, Schweiz, 
Tyskland och Irland. Patienter med 
känd hjärnskada eller 
kommunikationsproblem valdes 
bort. Eventuellt bortfall redovisades 
ej. Frågeformulär som användes 
var: HADS, FIM, Appraisals of life 
events, Spinal cord lesion-related 
coping strategies questionnaire och 
Selected subscales from the COPE. 
Dessa besvarades först tolv veckor 
och sedan ett år efter skadan. 
 

Social tillit var en copingstrategi 
som spelade stor roll för 
funktionella resultat. De som 
avstår från autonomi och 
självständighet efter en 
ryggmärgsskada rehabiliterar sig 
sämre än de som försöker klara 
sig själva. Copingstrategier och 
bedömningar var viktiga för den 
funktionella återhämtningen och 
bör bedömas tidigt i 
rehabiliteringen för att kunna 
stödja och hjälpa patienterna. 

Grad I 

 



	  

	  

                    Bilaga D3 

Tabell 4.  Artikelöversikt/forskning med kvantitativ metod                                                                              
 

 
Publika-
tionsår 
Land 
Databas 

 
Författare 

 
Titel 

 
Syfte 

 
Metod 
Urval 
Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 
kvalitet 
                    

2011 
Irland 
Psycinfo 

Kennedy, P., 
Nolan, M. & 
Smithson, E. 

Psychological 
adjustment to 
spinal cord 
injury in 
Ireland: quality 
of life, 
appraisals and 
coping 

 

Att utforska 
relationer mellan 
bedömningar, 
copingstrategier och 
stöd med humör 
och livskvalitet hos 
individer med 
ryggmärgsskada. 

Patienter mellan 18 och 80 deltog i 
studien. Individer med hjärnskada 
eller kommunikationssvårigheter 
exkluderades. 25 stycken individer 
deltog i studien, varav 18 män och 
sju kvinnor. Inga bortfall angavs.  
Patienterna fick kort efter intagning 
på rehabiliteringscenter 
information om studien. 12 veckor 
efter skadetillfället fick patienterna 
fylla i olika frågeformulär med 
assistans från en av en medlem i 
forskningsteamet.  

Resultaten visade att individer 
med en stark känsla av 
sammanhang, som bedömde sin 
skada som icke hotfull, 
accepterade skadan och kände 
en möjlighet att hantera 
konsekvenserna av skadan 
värderade sin livskvalitet högre 
och fick lägre risk att drabbas av 
ångest och depression.  

Grad I 



	  

	  

               Bilaga D4 

Tabell 4.  Artikelöversikt/forskning med kvantitativ metod                                                                              
 

 
Publika-
tionsår 
Land 
Databas 

 
Författare 

 
Titel 

 
Syfte 

 
Metod 
Urval 
Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 
kvalitet 
                    

2011 
USA 
PubMed 
 
 

Livneh, H. & 
Martz, E. 

The Impact of 
Perceptions of 
Health Control 
and Coping 
Modes 
on Negative 
Affect Among 
Individuals 
with Spinal 
Cord Injuries 

Att utreda vilken 
roll uppfattningen 
av hälsokontroll 
och coping-
strategier har i att 
förutse 
respondentens 
negativa påverkan, 
såsom reaktion på 
depression och 
ångest, som resultat 
av psykosocial 
anpassning till sitt 
funktionshinder. 

635 personer som överlevt en 
ryggmärgsskada. 95 stycken av 553 
individer svarade, vilket gav en 
deltagarprocent på 17 procent. 
Inklusionskriterierna var att 
deltagaren skulle vara 18 år eller 
äldre, ha fått rehabilitering under 
sjukhusvistelsen på ett av de 
deltagande sjukhusen och inte 
ådragit sig en hjärnskada vid 
skadetillfället. Fyra olika enkäter 
som patienterna skulle fylla i 
innehöll frågor om depression, 
ångest, health locus of control och 
copingstrategier.  

Studien visar att variabler som 
kön, antal livstrauman och 
oengagerat beteende bidrog till 
variationer i depressionspoäng. 
Kvinnor, personer som nyligen 
erfarit fler livstrauman och de 
som litade mer på oengagerat 
beteende rapporterade högre 
poäng på både PTSD och 
depression. Tiden sedan skadan 
tycktes inte ha haft någon 
påverkan på depression. 

Grad I 



	  

	  

 

Bilaga D5 

Tabell 4.  Artikelöversikt/forskning med kvantitativ metod                                                                              
 

 
Publika-
tionsår 
Land 
Databas 

 
Författare 

 
Titel 

 
Syfte 

 
Metod 
Urval 
Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 
kvalitet 
                    

2011 
Nederländerna 
PubMed 

Van Lankveld, 
W., van 
Diemen, T. & 
van Nes, I. 

Coping With 
Spinal Cord 
Injury; 
Tenacious Goal 
Pursuit and 
Flexible Goal 
Adjustment 

Att undersöka 
samband mellan två 
olika 
copingstrategier vid 
anpassning till livet 
efter en 
ryggmärgsskada; att 
anpassa sina mål 
och personliga 
preferenser efter 
den nya 
livssituationen eller 
att anpassa den nya 
livssituationen till 
livet före skadan. 

En studie där information skickades 
till 397 personer med 
ryggmärgsskada på ett sjukhus i 
Nederländerna. Patienter som var 
under 18 år, hade en 
cancerrelaterad ryggmärgsskada 
eller de utan adress valdes bort. 130 
gick med på att delta i studien och 
fick ett frågeformulär hemskickat. 
Formuläret innehöll frågor om 
demografisk information, Barthel 
Index, VAS, Social support list, 
coping inventory for stressful 
situations, the assimilative-
accommodative coping scale, 
illness cognitions questionnaire och 
HADS.  

De båda copingstrategierna 
visade sig kunna vara till hjälp 
för att finna psykologiska 
interventioner. Att anpassa sina 
personliga preferenser och mål 
efter den nya situationen visade 
sig ha positiv inverkan på 
anpassningen till livet med 
ryggmärgsskada. Inga samband 
kunde ses med den andra 
strategin.  

Grad I 
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Tabell 4.  Artikelöversikt/forskning med kvantitativ metod                                                                              
 

 
Publika-
tionsår 
Land 
Databas 

 
Författare 

 
Titel 

 
Syfte 

 
Metod 
Urval 
Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 
kvalitet 
                    

2010 
Nederländerna 
PubMed 
 
 
 

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

Social Support 
and Life 
Satisfaction in 
Spinal Cord 
Injury During 
and up to one 
Year After 
Inpatient 
Rehabilitation. 

Att beskriva vikten 
av socialt stöd hos 
patienter som 
nyligen drabbats av 
ryggmärgsskada 
och att undersöka 
direkta och 
indirekta 
förhållanden mellan 
socialt stöd och 
livstillfredsställelse 
över tid. 

Patienter från 8 rehabiliteringscenter i 
Nederländerna deltog. Alla var mellan 
18-65 år, nyligen skadade, med grad 
A, B,C eller D på American Spinal 
Injury Association Impairment Scale 
och förväntades vara permanent 
rullstolsburna. De med skador som 
berodde på sjukdomar, psykiska 
problem eller språksvårigheter som 
gjorde att de inte förstod studien 
valdes bort, och 26 personer valde att 
inte delta. Tre mätningar gjordes (vid 
rehabiliteringsstart, vid utskrivning 
och ett år efter utskrivning). 
Sammanlagt 190 personer slutförde 
minst två mätningar, vilka användes i 
resultatet. Instrumenten som användes 
handlade bl.a. om socialt stöd, 
livstillfredsställelse och nivån av 
funktionellt beroende.  

Studien visar att socialt stöd 
är viktigt för 
tillfredsställelsen med livet 
hos personer som fått en 
ryggmärgsskada. Det är 
viktigt att ge individerna 
tillräckligt med stöd såväl 
under som efter 
rehabilitering, och 
vårdpersonal bör 
uppmärksamma funktionellt 
beroende personer och se till 
så att de får ordentligt med 
socialt stöd. 

Grad I 



	  

	  

                    Bilaga E1 

Tabell 5.  Artikelöversikt/forskning med kvalitativ och kvantitativ metod                                                                              
 

 
Publika-
tionsår 
Land 
Databas 

 
Författare 

 
Titel 

 
Syfte 

 
Metod 
Urval 
Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 
kvalitet 
                    

2010 
USA 
Cinahl 
 

Kortte, K.B., 
Gilbert, M., 
Gorman, P. 
& Wegener, 
S.T. 

Positive 
psychological 
variables in the 
prediction of life 
satisfaction after 
spinal cord injury 

Att utvärdera 
samband mellan 
positiva 
psykologiska 
variabler och 
tillfredsställelse 
med livet hos 
personer med 
ryggmärgsskada 
under 
rehabilitering och 
tre månader efter 
utskrivning. 

Patienter rekryterades under ett års tid från två 
olika sjukhus. Inklusionskriterier var att 
patienterna skulle ha en ryggmärgsskada, vara 
under första rehabiliteringsperioden och inte ha 
några kognitiva störningar. 94 personer tackade 
ja till att delta i studien, varav sju stycken 
därefter inte fullföljde och därför räknades bort i 
resultatet. Totalt genomförde 87 personer 
studien. De intervjuades för demografisk 
information och fick sedan svara på följande 
formulär: Benefit finding scale, hope scale, brief 
symptom inventory, COPE, positive and 
negative effect schedule and satisfaction with 
life scale. Dessa besvarades under de första två 
dagarna av rehabiliteringen och sen 3 månader 
efter utskrivningen skedde telefonintervjuer för 
att följa upp tillfredsställelsen med livet. 

Positiva psykologiska 
variabler spelar stor 
roll i välmående efter 
rehabiliteringen. Hopp 
och positiv påverkan 
visade samband med 
bättre tillfredsställelse 
med livet under den 
tidiga 
rehabiliteringsperioden
.  

Grad I 
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