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SAMMANFATTNING: 

Bakgrund: Det har i vissa fall varit märkbart att patienter med idiopatisk normaltrycks 

hydrocefalus (iNPH) upplever att förväntat shuntbehandlingsresultat inte uppnåtts och de 

rapporterar försämring vid den postoperativa uppföljningen trots att standardiserade tester inte 

visar i den riktningen. Det har också visat sig att rehabiliteringsinsatserna varierat för 

patienterna allt från strukturerade rehabiliteringsperioder på exempelvis geriatrisk 

rehabiliteringsenhet till i princip ingen rehabilitering alls. 

Syfte: Att beskriva vilka förväntningar personer med iNPH har på behandling med shunt och 

hur de ser på sin egen roll i rehabiliteringsprocessen. 

Metod: Kvalitativ, deskriptiv design med manifest och induktiv ansats. Datainsamlingen 

skedde genom semistrukturerade intervjuer med sju patienter med iNPH preoperativt. 

Resultat: Det fanns en samstämmighet bland informanterna kring förväntningar på 

shuntbehandlingsresultatet. De rörde den symtomtriad (gång och balansstörning, överaktiv 

urinblåsa samt kognitiv nedsättning) som ofta finns vid iNPH. Varierade beskrivningar gavs 

på hur symtomen påverkade informanterna. Det fanns också en uppfattning bland 

informanterna att de hade ett eget ansvar i rehabiliteringsprocessen och förslag framkom på 

vad de själva kunde bidra med i processen men också olika hinder för att utöva fysisk aktivitet 

beskrevs. 

Slutsats: Förväntningar på shuntbehandlingsresultat behöver diskuteras med patienten (ibland 

även anhörig) inför shuntbehandling redan vid beslut om operation men också då patienten 

läggs in för behandlingen. Rehabiliteringsprocessen behöver också diskuteras med patienten 

såväl före shuntoperation som tidigt postoperativt. Detta är troligtvis mycket viktigt för att 

uppnå ett så optimalt behandlingsresultat som möjligt. 

 

Nyckelord: Idiopatisk normaltryckshydrocefalus, shuntbehandling, förväntningar, 

rehabiliteringsprocessen, patientroll.  



 

 

ABSTRACT: 

Background: It has been noticeable that some patients with idiopathic normal pressure 

hydrocephalus (iNPH) find the expected result of shunt treatment not  achieved and they 

report detoriation at postoperative follow-up even though standardized tests do not show 

results in that direction. It has also been shown that rehabilitation possibilities for patients 

varied, ranging from structured rehabilitation periods, e.g. at geriatric rehabilitation units to 

basically no rehabilitation at all. 

Objective: To describe what expectations patients with iNPH have on treatment with shunt 

and how they view their own role in the rehabilitation process. 

Method: A quality, descriptive design with manifest and inductive approach. The data 

collection was done by semi-structured interviews with seven patients with iNPH 

preoperative. 

Results: There was consensus among informants regarding the expectations on the result of 

shunt treatment. The expectations concerned the symptom triad (gait-and balance disturbance, 

urgency bladder and cognitive dysfunction) which often occurs in iNPH. Varied descriptions 

were given on how the symptoms had affected the informants. There was also an opinion 

among the informants that they had own responsibility for the rehabilitation process and 

suggestions were given on what they could contribute with in the process but also different 

obstacles for performing physical activities were described. 

Conclusion: Expectations on shunt treatment results need to be discussed with the patient 

(sometimes together with a relative) prior to shunt treatment, already when the patient is 

offered a shunt operation and also on the day before operation when the patient is in the 

neurosurgery clinic. The rehabilitation process also needs to be discussed with the patient 

before the shuntoperation as well as early postoperative. This is probably very important in 

order to achieve as optimal treatment results as possible. 

 

Keyword: Idiopathic normal pressure hydrocephalus, shunt treatment, expectations, 

rehabilitations process, patient role   
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BAKGRUND 

Idiopatisk normaltryckshydrocefalus (iNPH) är en kommunicerande hydrocefalus som medför 

en vidgning av hjärnans ventriklar beroende på en störd likvorresorption (Laurell & Cesarini, 

2014). iNPH drabbar ofta den äldre populationen med en uppskattad prevalens om 0,2 % i 

ålder 70-79 år och 5,9 % över 80 år (Jaraj, et al, 2014). De klassiska symtomen är gång- och 

balans- störning, som tar sig uttryck i form av långsam bredspårig gång, minskad steghöjd och 

steglängd, falltendens bakåt samt svårighet att vända. Det kan även finnas en kognitiv 

påverkan med demensliknande symtom. Utöver detta har patienterna ofta en överaktiv 

urinblåsa. Detta för med sig frekventa urinträngningar nattetid samt svårighet att tömma 

blåsan(Williams & Relkin, 2013). Signal att behöva tömma blåsan kommer snabbt och en 

toalett måste finnas i närheten. Eftersom iNPH för med sig påverkan på gångförmågan och 

ökad falltendens, så kan det bli problem att hinna till toaletten innan urinen kommer. 

Påverkan är förstås individuell, men utöver de kroppsliga och praktiska konsekvenser det för 

med sig, följer också en osäkerhetskänsla som kan påverka såväl emotionellt som socialt.  

Behandlingen är insättande av ett shuntsystem där likvor avleds från hjärnventriklarna till 

buken (Williams & Relkin, 2013). Behandlingsresultaten varierar mellan 30 -90 % som får 

effekt av behandlingen (Toma, Papadopoulos, Stapleton, Kitchen & Watkins, 2013; Torsnes, 

Blåfjelldal & Poulsen, 2014). I en studie där anhörigsituationen undersöktes som 

effektparameter av shuntoperation framkom att förbättrad kognition är det som minskar 

bördan på anhöriga mest och konklusionen var att shuntoperation tycks minska den totala 

bördan för anhöriga (Kazui et al, 2011). Resultaten av livskvalitetstudier ger indikation på att 

livskvaliteten ökar med shuntbehandling för både patient och anhörig (Cage, Auguste, 

Wrensch, Wu & Gupta, 2011; Katzen et al, 2011). Det påvisades i en undersökning där 

patienternas aktivitetsnivå mättes pre- och postoperativt att patienterna inte var aktivare efter 

shuntoperationen trots förbättrade motoriska testresultat. I diskussionen i artikeln nämns att 

rehabiliteringsprogram skulle kunna påverka aktivitetsgraden, dock nämns inget speciellt 

rehabiliteringsprogram (Lundin, Ulander, Svanborg, Wikkelsö &, Leijon, 2013 ).  

Vid sökning i litteratur hittas inget skrivet varken om vilka förväntningar patienter med iNPH 

har på shuntbehandlingsresultat, eller hur de ser på sin egen roll i rehabiliteringsprocessen. 

I studier rörande förväntningar inför andra kirurgiska ingrepp framkommer att 

förväntningarna kan ha betydelse för behandlingsresultatet (Rönnberg et al., 2007; McGregor, 

Dore´, & Morris, 2013). Rönnberg, et al. (2007) undersökte bland annat förväntningar inför 
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operation av lumbala diskbråck och fann att patienter med realistiska och höga förväntningar 

på behandlingens utfall i större utsträckning var nöjda med behandlingsresultatet jämfört med 

patienter med låga och/eller orealistiska förväntningar. McGregor, Dore´, & Morris (2013) 

som undersökte förväntningar och behandlingsresultat vid spinalkirurgi kom fram till att ju 

större betydelse patienten tilldelade ett positivt behandlingsresultat, desto större var skillnaden 

mellan förväntningarna och det uppnådda resultatet.  

 

Värdet av patientdelaktighet i rehabilitering betonas av Sveriges Kommuner och Landsting, 

SKL (2015), och det poängteras att detta har blivit alltmer betydelsefullt i arbetet med att 

förbättra patientsäkerheten. Den 1 januari 2015 infördes en patientlag i Sverige (SFS 

2014:821). Intentionen med den nya lagen är att vårdgivaren tillsammans med patienten ska 

utveckla vården så att den blir säkrare (SKL 13/1361, 2014). Ett exempel på detta kan vara att 

arbeta för att patienten är välinformerad inför ett operativt ingrepp, så att patienten är väl 

förberedd på vad som ska hända kirurgiskt, men också att en diskussion kring vilka 

förväntningar på behandlingsresultatet patienten har, kommer till stånd. Dessutom behövs en 

diskussion med patienten om rehabiliteringsprocessen i stort och vikten av att se sin egen roll 

i denna. I handboken ”Din skyldighet att informera och göra patienten delaktig” 

(Socialstyrelsen, 2015) betonas bland annat att det är viktigt att det finns fungerande rutiner 

för hur information ska lämnas och att man försäkrar sig att patienten förstått informationen. 

Att ett personcentrerat arbetssätt och en delaktig patient har en positiv inverkan på vårdens 

resultat vad gäller bland annat följsamhet av vårdens rekommendationer, behandlingsresultat 

och patientens tillfredsställelse med vården, belyses i denna handbok. Man betonar också att 

det är bäst om informationen utbyts i en dialog mellan personal och patient så att patienten 

genom kunskap och insikt blir delaktig och aktivt kan medverka i sin vård. 

På Akademiska sjukhuset finns sedan 2003 en NPH-verksamhet där ett multidisciplinärt team 

ingår. Patienterna utreds under 2-3 dagar inneliggande på vårdavdelning, då man samlar ihop 

resultat från tidigare genomgångna undersökningar samt aktuell utredning och försöker 

besvara om patienten har NPH och om hen kan ha nytta av en shunt. I utredningen ingår 

uteslutande av differentialdiagnos, röntgen av hjärnan, maskinell likvordynamisk 

undersökning (alternativt en manuell tryckmätning) samt tappning av likvor. Fysioterapeut 

och arbetsterapeut värderar i vilken grad patienten är påverkad av sina symtom vad gäller 

urinblåsefunktion, motorisk och kognitiv funktion samt också hur symtomen inverkar på det 

dagliga livet. Det utförs standardiserade tester som registreras i Nationellt kvalitetsregister för 
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Hydrocefalus (Laurell & Cesarini, 2014) såsom The Mini- Mental State Examination 

(MMSE) som är ett kognitivt test, Rankin (en skala som mäter hur symtomen påverkar 

livsstilen), gång- och balanstester (Nilsson& Zetterberg, 2011; Rankin, 1957; Tombaugh & 

McIntyre, 1992), samt skattning av kontinens utifrån frågeformulär (Hellstrom, Klinge, Tans, 

& Wikkelsö, 2012). Dessutom görs ytterligare kognitiva tester (Lafayette Instrument 

Company, 2002; Nasreddin, 2003; Sahlgrenska akademin.) och ADL-index (Collin, Wade, 

Davies, & Horne, 1988). Patienterna skattas också efter tappning av likvor vad gäller 

kognition och motorik där resultatet jämförs före och efter tappning (sk tapptest). 

Efter shuntoperationen följs patienterna upp 3 månader och ett år med återbesök. Då gör 

läkaren en medicinsk bedömning och utvärdering, fysioterapeut och arbetsterapeut utför 

samma tester som under utredningen preoperativt. Resultatet dokumenteras förutom i 

patientjournalen också i Nationellt kvalitetsregister för Hydrocefalus (Laurell & Cesarini, 

2014).  

Rehabiliteringsprocessen efter shuntoperation, med en delaktig patients medverkan bedöms 

av NPH-teamet som mycket viktig, men i dagsläget finns inga rutiner för vad rehabiliteringen 

ska innehålla och hur den ska verkställas. Det varierar således för patienterna vilken 

rehabilitering de får och om de får någon rehabilitering alls. 

 

Teoretisk referensram 

Dorothea Orem definierar egenvård, som ”utförande av sådana aktiviteter som individen själv 

tar initiativ till och utför för sin egen skull i syfte att upprätthålla liv, hälsa och 

välbefinnande”(Kirkevold, 1994, s 88).  

Egenvårdsteorin består av tre centrala begrepp: 

 Egenvårdsaktivitet- är frivilliga och medvetna aktiviteter som har ett mönster, 

ordningsföljd och är målinriktade, eftersom de har till uppgift att möta personens 

egenvårdskrav 

 Egenvårdsbehov- generaliseringar vad gäller det syfte individen har eller borde ha när 

hen utför egenvård  

 Egenvårdskrav- summan av de egenvårdsaktiviteter som måste utföras för att 

tillgodose egenvårdsbehoven 
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Begränsad kunskap är en av de ”restriktioner som inverkar på egenvårdens funktion” 

(Kirkevold, 1994, s 90) enligt Dorothea Orems egenvårdsteori. De övriga är: begränsad 

förmåga att göra bedömningar och fatta beslut samt att utföra handlingar som ger resultat. 

Hon betonade att omvårdnadens mål är att så långt det är möjligt, hjälpa patienten till 

självständighet vad gäller egenvård. Liksom Virgina Henderson betraktade hon omvårdnad 

som en ersättning för egenvård i situationer där patienten inte är i stånd att själv utföra 

egenvården. I omvårdnad ingår bland annat information till patienten, men också att hjälpa till 

med bedömningar av åtgärder som har till mål att patienten kan bli så självständig som 

möjligt. Orem menar vidare att alla professionella hjälpare, däribland sjuksköterskor, 

begagnar sig av olika typer av hjälpmetoder där bland annat vägledning och undervisning 

ingår. Hon beskriver också att olika omvårdnadssystem skapas, utifrån patientens behov, 

genom hjälparens och patientens åtgärder och interaktion i en vårdsituation. Hon skiljer 

mellan fullständigt och delvis kompenserande omvårdnadssystem samt stödjande och 

undervisande omvårdnadssystem (Kirkevold, 1994). Egenvård är viktigt vid rehabilitering 

och den är också betydande i att behålla en god hälsa och klara av sin vardag (Socialstyrelsen, 

2011). Idag är också person/patientcentrerad vård något som diskuteras flitigt i vården och 

införs inom många sjukvårdsområden. Det är en modell där en överenskommelse görs med 

patienten (ofta tillsammans med en anhörig) som är aktiv i planering och genomförande av 

den egna vården samt rehabilitering. Patienten ses som en person med egen förmåga till 

informerade val och där autonomi och medbestämmande betonas och respekteras 

(Vårdhandboken, 2013). 

 

Problemformulering 

Vid NPH-verksamheten, Akademiska sjukhuset har det i vissa fall varit märkbart att patienter 

upplever att förväntat behandlingsresultat inte uppnåtts och de rapporterar försämring vid den 

postoperativa uppföljningen trots att standardiserade tester inte visar i den riktningen Detta är 

frustrerande för både patient och anhörig, såväl som för team-medlemmarna. Informationen 

till patienten rörande shuntbehandling ges framför allt av läkare i samband med utredningen, i 

brevet då beslut om operation ges, under vårdtiden för operationen, samt under 

uppföljningstiden postoperativt. Sjuksköterskan, fysioterapeut och arbetsterapeut fungerar 

också som informatörer under denna tid. En försvårande faktor för informationsgivning är att 

relativt många patienter är kognitivt påverkade. I dagsläget finns inga givna riktlinjer vad 

informationen ska innehålla. 
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Rehabiliteringsprocessen har varit olika för iNPH-patienterna som opererats vid Akademiska 

sjukhuset. Cirka 70 % av patienterna är från regionen, vilket innebär att de två dagar efter 

operation åker till hemsjukhuset. C-länspatienter stannar längre på neurokirurgisk avdelning 

eller flyttas efter ett par dagar postoperativt till geriatrisk avdelning. Det har visat sig vid 3-

månaders kontroll efter shuntoperation, att rehabiliteringen har bestått av allt från 

strukturerade rehabiliteringsperioder på exempelvis geriatrisk rehabiliteringsenhet till i 

princip ingen rehabilitering alls. Rehabiliteringsprocessen efter shuntoperation, bedöms av 

NPH-teamet, Akademiska sjukhuset som mycket viktig och för att uppnå bästa resultat är det 

centralt med en delaktig patient. 

Föreliggande studie är viktig på grund av att det vid den litteraturgenomgång som gjordes 

inför studien framkom att det saknas studier som undersökt patienternas förväntningar inför 

shuntbehandling eller hur de ser på sin egen roll i rehabiliteringsprocessen.  

 

Syfte 

Syftet med studien var att beskriva vilka förväntningar personer med iNPH har på behandling 

med shunt och hur de ser på sin egen roll i rehabiliteringsprocessen. 

 

METOD 

Design 

Studien har kvalitativ och deskriptiv design då den handlar om att beskriva patienters 

förväntningar och uppfattningar.  

 

Urval  

Urvalet av deltagare var konsekutivt. Patienter med diagnosen iNPH, som uppfyllde nedan 

beskrivna inklusionskriterier och som hade fått tid för shuntoperation vid neurokirurgiska 

kliniken, Akademiska sjukhuset tillfrågades om deltagande i studien. Planen var att 

inklusionstiden skulle vara perioden mars-april 2015. Antalet deltagare beräknades till 5- 8 

patienter, utifrån att det opereras ca två iNPH-patienter per vecka på kliniken. Antalet 

deltagare var således beräknat ur ett rimlighetsperspektiv. Det visade sig dock att det var fler 
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patienter än beräknat som inte uppfyllde inklusionskriterierna och därför tog det längre tid att 

inkludera tillräckligt många deltagare. Två potentiella deltagare tackade nej till deltagande 

mellan den initiala informationen om studien och påskrift av informerat samtycke. Dessa två 

patienter undertecknade således inte informerat samtycke. Sju deltagare inkluderades slutligen 

varav tre kvinnor och fyra män i åldrarna 90-63 år. År för symtomstart (informantens egen 

uppfattning) varierade mellan ett till tio år.  

 

Inklusionskriterier 

Informanten skulle ha iNPH samt tala och förstå svenska. Resultatet på MMSE, som är ett 

kognitivt test och som används iNPH- utredningen och ofta också vid inskrivning inför 

operation skulle vara ≥ 26. Nivån på MMSE valdes utifrån att, Tombaugh & McIntyre (1992), 

anger att ett resultat på 24-30 (30 poäng är maximalpoäng) klassificeras som att personen inte 

har någon kognitiv nedsättning. Anledningen till att poängen ≥ 26 valdes berodde på att 

patienten under tiden mellan utredningen och operation riskerar att försämras kognitivt. 

 

Datainsamlingsmetod 

Då syftet var att beskriva patienternas förväntningar och uppfattning användes intervju för 

datainsamling. För att skapa struktur på intervjuerna användes en semistrukturerad 

intervjuguide (bilaga 1) med två huvudfrågor som svarade mot syftet. Dessutom ställdes flera 

följdfrågor utifrån informanternas svar. Demografiska uppgifter såsom: födelseår, kön, 

arbetsstatus, utbildningsnivå, tidpunkt för symtomstart, inhämtades från informanterna (bilaga 

2). Resultat på MMSE inhämtades från patientjournalen.  

Före studiestart testades frågorna i intervjuguiden genom att en testintervju utfördes på en 

patient för att kontrollera att de var begripliga för patienten samt att svaren kunde besvara 

studiens syfte, samt att det var ett tillfälle för intervjuaren att pröva intervju som metod. 

Testintervjun resulterade inte i några ändringar av intervjuguiden.  Data från testintervjun 

bedömdes senare kunna användas som data som låg till grund för resultatet. Intervjuerna 

utfördes av författaren på en bekväm och enskild plats på avdelningen, dagen före 

shuntoperation. De spelades in med inspelningsutrustning och enstaka skriftliga 

tilläggsnoteringar gjordes under intervjuerna. Längden på intervjuerna varierade mellan 9-22 

minuter. 
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Tillvägagångssätt 

Tillstånd från verksamhetschef på neurokirurgiska kliniken inhämtades innan studien 

startades. Intervjuaren fick initialt hjälp av kallande sekreterare på den Neurokirurgiska 

avdelningen med identifiering av lämpliga patienter att tillfråga, samt hade tillgång till ett 

dataprogram över operationsplaneringen. Efter att patienten erhållit en tid för operation 

kontaktades hen av intervjuaren per telefon för att tillfrågas om deltagande i studien. Skriftlig 

information om studien med inkluderat informerat samtycke skickades hem till patienten efter 

att hen telefonledes gett medgivande till det. Underskrivet informerat samtycke (bilaga 3) 

returnerades i förfrankerade svarskuvert. I händelse av att patienten inte returnerat samtycket, 

gjordes en påminnelse per telefon. Patienten kunde också välja att ta med informerat 

samtycke och underteckna på plats innan intervjun utfördes. 

 

Bearbetning och analys 

Då det handlade om att beskriva variation av förväntningar och uppfattningar användes 

kvalitativ manifest innehållsanalys som metod. Innehållsanalys är en lämplig metod när man 

vill beskriva variationer genom att identifiera skillnader och likheter i en text. Metoden kan 

anpassas till olika syften, datamaterial av olika kvalitet och till forskarens erfarenhet och 

kunskap och kan vara en bra metod att använda för studenter med begränsad erfarenhet av 

forskning (Graneheim & Lundman, 2004; Lundman & Hällgren Graneheim, 2009).  Beskriven 

analysmetoden valdes utifrån denna bakgrund. 

Intervjuerna transkriberades ordagrant så snart möjlighet gavs och analyserades med 

kvalitativ manifest innehållsanalys med induktiv ansats (Graneheim, & Lundman, 2004; 

Lundman & Hällgren Graneheim, 2009).  

Vid kvalitativ manifest innehållsanalys fokuserar man på att beskriva det faktiska 

textinnehållet och där är tolkningarna inte så djupa och abstraktionsgraden inte så hög som i 

latent innehållsanalys (Graneheim, & Lundman, 2004). Analysenheten utgjordes av de 

transkriberade intervjuerna. Analysenhetens text delades i två domäner: Förväntat 

behandlingsresultat vid shuntbehandling, samt Syn på egen roll i rehabiliteringsprocessen. 

Efter transkribering skedde genomläsning av materialet flera gånger för att skapa en känsla 

för innehållet. Därefter identifierades meningsbärande enheter utifrån studiens syfte. Därefter 

utfördes kondensering för att reducera textmassan och göra den mer lätthanterlig utan att 

förlora kärnan. Efter detta försågs den kondenserade texten med koder, efter ytterligare 
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genomläsning sammanfördes koderna till subkategorier och därefter kategorier. Avsikten och 

ambitionen var att så långt det gick, skapa kategorier så att data inte skulle passa i fler 

kategorier. Detta var svårt eftersom det handlade om upplevelser/uppfattningar, men efter 

upprepade genomläsningar av materialet kunde det dock genomföras. Exempel på 

analysbearbetning återfinns i Tabell 1. 

Tabell 1. Exempel på analysbearbetning  

Syfte Meningsbärande enhet Kod Subkategori Kategori 

Förväntan på 

behandling med 

shunt 

Jag föll här om dagen i garaget 

och det höll på att bli min död… 

det är betonggolv… ingen hörde 

mig, ingen såg mig… det var för 

djävligt, jag tänkte- nu är det 

slut- tänkte jag, då tänkte jag på 

dom här stackarna som går ner 

sig på isen, som skriker som 

man kan dö och ingen- nej… en 

granne som såg mig… krypa ut 

ur garaget… hjälpte upp mig… 

ja, det vill jag absolut komma 

till rätta med 

(Informant 6) 

Rädsla att vara 

nära att dö i 

samband med fall 

och ingen hör 

eller ser, komma 

tillrätta med 

risken att ramla 

 

Slippa rädsla att 

ramla 

Emotionella vinster 

 

Syn på egen roll i 

rehabiliterings- 

processen 

Det är väl min skyldighet att om 

jag vill komma tillbaka, att göra 

nånting 

(Informant 1) 

Skyldighet att 

göra något för att 

komma tillbaka 

 

Egen påverkan Egna ansvaret 

… jag är den främste 

intressenten… ett inslag i min 

personlighet som närmast 

beskrivs som otålighet, krävs 

det ju kolossalt stort 

engagemang… jag tycker det är 

tråkigt… att göra dom 

övningar… intellektuellt förstår 

och vet, krävs… för att man ska 

komma tillbaka… till god 

kondition.                      

(Informant 5) 

Borde vara 

intresserad men 

tycker det är 

tråkigt att göra 

fysiska övningar 

Hinder för 

motivation 

Faktorer som utgör 

hinder för fysisk 

aktivitet 
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Forskningsetiska överväganden 

Tillfället för intervjun (dagen före operation) kan anses vara olämpligt då informanten har 

operationen att fokusera på. Samtidigt kan det vara ett bra tillfälle just på grund av att hen är 

inriktad och fokuserad på området och dessutom har erhållit information om studien tidigare. 

Att bli intervjuad dagen före operationen kan väcka oro och rädsla, samtidigt som det kan ha 

en lugnande inverkan, att i lugn och ro få prata om förväntningar och funderingar inför 

behandlingen. Alla informanterna hade en positiv inställning till att bli intervjuade och gav 

sitt informerade samtycke. Studiematerialet kodades och resultatet beskrivs i generella ord så 

att ingen information kan härledas till enskilda individer.  Datamaterialet behandlades 

konfidentiellt och förvarades på intervjuarens enskilda ”disk-server” på Akademiska 

sjukhuset.  

”Inför varje vetenskaplig undersökning skall ansvarig forskare göra en vägning av värdet av 

det förväntade kunskapstillskottet mot möjliga risker i form av negativa konsekvenser för 

berörda undersökningsdeltagare/uppgiftslämnare och eventuellt för tredje person.” 

(Vetenskapsrådet, i.d) 

Intervjuaren gjorde bedömningen att värdet av det förväntade kunskapstillskottet är högre än 

de risker de berörda undersökningsdeltagarna utsattes för (att delta i en intervju). Enligt lagen 

om etikprövning av forskning som avser människor (SFS 2003:460) behöver arbeten som 

utförs inom ramen för högskoleutbildning på avancerad nivå ej genomgå forskningsetisk 

prövning. Ett informerat samtycke inhämtades från informanten, där information om studien 

fanns och där det klart framgick att deltagandet var helt frivilligt och att informanten när som 

helst kunde avsluta sitt deltagande, att informanten garanterades konfidentialitet samt att 

informantens möjlighet till vård inte påverkades av deltagande eller ej (bilaga 3). Denna 

information gavs både skriftligt och muntligt. 

 

RESULTAT  

Analysenheten innehållande alla intervjuer delades upp i två domäner utifrån studiens syfte: 

Förväntningar på behandling med shunt samt syn på den egna rollen i 

rehabiliteringsprocessen. I de citat som används förekommer förtydliganden, som skrivs inom 

parantes i citatet. Frågor från intervjuaren skrivs med kursiverad stil. Deltagarna i studien 
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kallas informant. I direkt anslutning till ett citat anges ett informantnummer, detta för att 

tydliggöra att alla informanter finns representerade i något av citaten. 

 

Förväntningar på behandling med shunt.  

Under intervjun ställdes frågan om förväntningar på behandling med shunt. Det var inte alltid 

som svaret innehöll orden ”förväntan” eller ”jag förväntar mig”. Informanterna använde också 

uttryck såsom önskan, förhoppning, jag hoppas på. Samtliga liknande utryck har jämställts 

med förväntan i föreliggande analys då det är författarens tolkning att innebörden var 

densamma för informanterna. Under analysarbetet framkom fyra kategorier med tillhörande 

subkategorier. Kategorier och subkategorier presenteras i Tabell 2. 

Tabell 2. Översikt subkategorier och kategorier- Förväntningar på behandling med shunt.  

Subkategori Kategori 

Bli mer autonom 

Slippa rädsla att ramla 

Ökad självkänsla 

 

Emotionella vinster 

 

Förbättrad blåsfunktion 

Röra sig lättare 

Förbättrad kognitiv situation 

Förbättrad balans 

Orka mer 

Bli som förr 

 

 

Kroppsliga vinster 

 

Att kunna resa 

Delta mer i umgängesaktiviteter 

Få mer utrymme i bostaden 

 

Sociala och praktiska vinster 

Ingen förväntan på förändrat liv i 

stort 

Ingen egen förväntan på förändring 

av specifika funktioner 

 

Inga egna förväntningar 
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Emotionella vinster  

Bli mer autonom  

Det framkom tydligt från informanterna att de upplevde att de hade ett hjälpbehov, dels i 

hemmet med vardagliga sysslor men också vad gällde att kunna ta sig utanför hemmet. Det 

kunde handla om att inte klara av att praktiskt sköta husen och för någon annan, om att inte 

kunna bjuda hem gäster utan att vara tvungen att be dem om hjälp till exempel vid 

iordningställande av fika eller att den främsta anledningen till att följa med sin partner och 

storhandla var att inte bara få se folk från fönstren hemma, inte som tidigare, att utföra 

inköpen. En annan frustration var att även om det med möda gick att utföra sysslor, så gick 

det så långsamt.  

” … hinner ju inte med någonting annat än… hjälpligt sköta de här basala funktionerna… hålla på och 

ropa på hustru som är otroligt tålig och hjälpsam”  

(Informant 5) 

Således fanns en stark önskan om att bli mer självständig. Samtidigt uttrycktes tacksamhet för 

den hjälp studiedeltagarna fick av anhöriga och exempelvis hemtjänst, men också irritation 

om de fick hjälp då de inte behövde den. 

” … aggressiv ibland, sur… tjurskallig, fräser… då är jag inte rolig… men kan jag liksom sköta grejer 

själv, så behöver jag ju inte bli ... kom inte och säg att du ska hjälpa mig, jag säger till när jag vill ha 

hjälp… självständig har jag alltid varit, nej, det har varit en jobbig period”   

(Informant 1) 

 

Slippa rädsla att ramla 

Att oväntat ramla förde med sig en rädsla som begränsade informanterna på olika sätt, 

exempelvis att komma ut i naturen. Rädslan medförde också brist på autonomi och om ingen 

kom till undsättning snabbt i en fallsituation infann sig dessutom en känsla av total 

hjälplöshet. 

”Jag föll här om dagen i garaget och det höll på att bli min död… det är betonggolv… ingen hörde 

mig, ingen såg mig… det var för djävligt, jag tänkte- nu är det slut- tänkte jag, då tänkte jag på dom 

här stackarna som går ner sig på isen, som skriker som man kan dö och ingen- nej… en granne som 

såg mig… krypa ut ur garaget… hjälpte upp mig… ja, det vill jag absolut komma till rätta med” 
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(Informant 6) 

”ibland har det kommit nån som har hjälpt mig upp… när du har ramlat? … och nu hoppas jag att jag 

slipper det-att jag kan gå” 

(Informant 2) 

 

Ökad självkänsla 

Känsla att vara till besvär och av att vara värdelös beskrevs i intervjuerna. Det framkom också 

att frågor från omgivningen dels ställdes i ord, mer rätt fram då de frågade vad informanten 

råkat ut för. Detta var inte så lätt att svara på eftersom att diagnosen ej var fastställd vid 

tidpunkten för frågan. Dessutom beskrevs upplevelse att få frågor också i form av blickar och 

beteenden och känsla av att omgivningen undrade vad det var som var fel (påverkad 

gångförmåga) och detta gav konsekvenser för försök att uppnå en självkänsla som kunde 

medföra att det sociala livet blev så lite påverkat som möjligt av funktionsnedsättningen.  

”… ganska sociala av oss… allt har väl inte strukits från dagordningen men 80-90%... blir socialt 

jobbigt… frågorna ställs i ord… blickar… beteenden, när man stultar fram som en invalid… blir trist 

atmosfär”   

(informant 5) 

En informant beskrev hur hen frågar hemtjänstpersonalen om de inte tycker att hen var 

besvärlig, när de svarade att det inte alls är så det förhöll sig, så hade hen ändå känslan av att 

de tyckte det. 

” … jag brukar säga: Är jag besvärlig? Nejdå, nejdå… det tycker vi inte (hemtjänstpersonalen)… men 

jag tänker, det säger ni bara” 

(Informant 2) 

 

Kroppsliga vinster 

Förbättrad blåsfunktion 

Påverkan av blåsfunktionstörningen rapporterades av informanterna dels som en rent 

kroppsligt och praktiskt problem men det innebar också en osäkerhetskänsla som kunde 
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påverka såväl emotionellt som socialt. I aktuell studie beskrevs detta tydligt av informanterna 

och också deras förväntan på att få en förbättrad blåsfunktion med shuntbehandling. En 

informant citeras nedan då hen beskrev två vanliga konsekvenser av påverkad blåsfunktion 

”… kisseriet… det är det värsta… jag har ju binda … när jag kommer till toaletten… ramlar bindan 

ner, endera i toaletten och då ska man ta upp den… eller då rinner alltihop på golvet … får be 

hemsamariten torka… jag hinner inte med… på natten när jag stiger upp så håller jag i mig överallt 

och så sätter jag ner mig- blött… det ska bli jättebra om det skulle bli bra” 

” … man vill ju inte gå nånstans... om man ska gå bort… tänk hur många gånger jag gått ut och tappat 

den där förbannade bindan… tycker att det ska bli så skönt … att jag får hjälp (shuntoperation). 

(informant 2) 

 

Röra sig lättare 

Att röra sig lättare innebar för informanterna att få en förbättrad gångförmåga. Det beskrevs 

att man hade hört från personer som hade anhöriga som erhållit shunt att dessa blivit rörligare 

efter shunt behandling. Detta ingav förväntan för egen del att erhålla förbättrad gångförmåga 

av shuntbehandling. Önskan om att kunna röra sig lättare både ute och inne och också önskan 

att kunna gå utan rollator framkom. 

”Jag blir väldigt glad om jag kan gå ordentligt… att jag slipper hålla mig efter väggarna” 

(Informant 2) 

Det uttrycktes önskemål om att få komma ut i skogen och plocka svamp som tidigare, istället 

för som nu att få stanna hemma och senare rensa svampen. Det framkom också förväntan på 

att kunna gå utomhus själv utan sällskap. Att gå på ojämnt underlag beskrevs som ett problem 

och att detta kunde föra med sig svårighet att hålla jämna steg med sällskapet.  

”Vi var nere i Turkiet i höstas och var i de där förskräckliga bergstrakterna där… det gick ju men man 

fick ju tänka sig för väldigt var man sätter fötterna… man kan inte kanske gå lika fort som andra” 

(Informant 6) 
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Förbättrad balans 

Här framkom beskrivningar både av konsekvenser av nedsatt balans samt förväntan på att 

balansen skulle förbättras av shuntbehandling. Balansen beskrevs som det viktigaste 

shuntbehandlingsresultatet, det fanns starka minnen av konsekvenser av att ramla. Balansen 

tog också upp som första svar på frågan om förväntan på shuntbehandlingsresultat.  Yrsel 

(som påverkar balansen) beskrevs också som en besvärande aspekt då det gav problem med 

att ta sig fram.  

” … slippa vara så yr… så att jag kan klara mig… -ni måste sätta upp en ledstång så att jag kommer 

ut... hur gör du när du går tillbaka då (hemtjänsten frågar)? Då satsar jag på äppelträdet… och sen… 

plommonträdet… du måste ha något att hålla dig i, då har de gjort iordning det (satt upp en ledstång) 

(Informant 2) 

Problem med att utföra sysslor i hemmet p g a nedsatt balans beskrevs. 

” … mycket som blivit inskränkt… jag försöker ju så gott jag kan … middagarna står ju i princip 

nästan på bordet … förberett så mycket det går, som jag klarar... sitter vid en stol (med armstöd) vid 

köksbordet med en skärbräda och hackar och grejar… står jag, kör jag in knäna i köksskåpet för att 

stödja mig” 

(Informant 1) 

 

Förbättrad kognitiv situation 

Problem med tanketröghet och påverkat minne, exempelvis att inte komma ihåg namnen på 

barnbarnen, beskrevs under denna subkategori, men också att en rent intellektuell påverkan 

fanns.  Dessa problem var svåra att erkänna och det fanns förhoppning om att 

shuntbehandling skulle förbättra den kognitiva situationen.  

” … det går också långsammare här (pekar mot huvudet)… minnet är klart påverkat… en intellektuell 

påverkan… det är svårt att erkänna… hoppas ju på att även det kan förbättras med, den här 

behandlingen” 

(Informant 5) 
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Orka mer 

Att orka mer var något som informanterna beskrev som att orka med att träffa till exempel 

barn och barnbarn utan att bli trött, 

”Fyra barn, fyra barnbarn… har liksom inte orkat träffat dom riktigt, det känns inte kul” 

(Informant 1) 

 men också att få ökad fysisk ork, genom att ben och balans skulle förbättras samt att få ökad 

muskelstyrka. 

”Att man kunde leva… jag skulle kunna gå och köpa ett par jeans som jag behöver… man kunde 

knalla omkring lite och försöka få tillbaka krafterna, för nu har jag ju inga muskler alls” 

(Informant 4) 

 

Bli som förr 

Det fanns förväntningar att bli som förr i meningar som, att bli näst intill normal, att bli frisk 

och gå normalt, samt att kunna gå långa promenader som förr. 

” … jag vill ju helst bli bra naturligtvis, som jag var förut… då var man ju ute och gick, kunde gå 

kanske en mil, varje söndag på sommarhalvåret, nu är det nog en tre år sedan… kanske fyra 

(Informant 7) 

Det beskrevs som ett resultat av en så kallad tapptest, att en upplevelse av att vara en ny 

människa infann sig fyra till fem dagar efter genomgången tapptest. Denna effekt gick som 

förväntat tillbaka efter en tid. Eftersom tapptestet ska illustrera en shunt så fanns en förväntan 

att samma upplevelse skulle infinna sig som ett resultat av shuntbehandlingen. 

” … då testade dom ju och det blev väl inte så jädrans mycket bättre från dag ett när de tog provet till 

dag två ... men att dag fyra och fem, då var jag ju som en ny människa” 

(Informant 4) 
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Sociala och praktiska vinster 

Att kunna resa 

Denna subkategori innefattade möjlighet att delta på resor som innebar att hälsa på släkt så 

väl som semesterresor. Det framkom att långa transorter med bil upplevdes som krångligt 

oavsett de symtom informanterna hade av iNPH men framför allt framkom att gång och 

balanssvårigheterna som tilltagit vart efter att iNPH framskridit, utgjorde en hindrande faktor 

för möjligheten att resa eftersom det ofta innebar promenader. 

”… nu har jag övertalat min dotter och hennes barn och barnbarn, att vi ska åka upp till X i sommar… 

jag är född i Y… min far från Z… dit vill jag också åka och visa dom… klart att det är bra om jag inte 

är så där tafflig som jag har varit… då måste dom ju hjälpa mig överallt” 

(Informant 3) 

 

Delta mer i umgängesaktiviteter 

Det beskrevs återkommande hur deltagandet i sociala umgängesaktiviteter påverkats av de 

problem informanterna hade av sin iNPH och förväntan om förändring. Nedan beskrivs hur 

frekvens av besök i kyrkan och på konserter minskat och att det var en mycket allvarlig effekt 

som påverkade informantens situation.  

 

” … på grund utav de bekymmer jag har haft med att röra mig och delta … har mitt sociala liv blivit 

starkt avsmalnat och förminskats… att gå i kyrkan… gå på konserter… det här är en mycket 

allvarligare effekt än vad man förstonde kanske kan ana sig till” 

(Informant 5) 

 

Andra upplevelser som beskrevs var att problemen relaterade till iNPH resulterade i att inte 

kunna eller, att det inte var så roligt att, umgås med folk och att om en förbättring vad gäller 

detta fanns önskan om att gå på idrottsevenemang. 

” … man kan ju umgås med folk, men det kan man ju inte nu, ja, visst kan man väl, det är ju inte så 

roligt… men det kanske blir bättre” 
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” ... jag är ju intresserad av sport ... kunna gå på nåt idrottsevenemang, det vore väl trevligt” 

(Informant 4) 

 

Få mer utrymme i bostaden  

Att få mer utrymme i bostaden beskrevs som en praktisk vinst om förbättrad situation vad 

gällde symtomen av iNPH skulle erhållas av shuntbehandling. Förbättrad blåsfunktion kunde 

innebära att inte inkontinensskydd skulle behövas. Detta skulle kunna ge mer utrymme i 

bostaden, då de bindor som under aktuell situation kom i så stora leveranser varje gång och 

tog stort utrymme, inte skulle behövas. 

” … klagat på bindorna… skicka inte hit nåt mycket… när man kommer hem… står det stora lådor… 

fick 480 stycken” 

(Informant 1) 

Det framkom också att om gångförmågan skulle förbättras av shuntbehandling, så det blev 

möjligt att kunna gå utan rollator inomhus, skulle det innebära mer utrymme i bostaden.  

”Jag kan gå bara jag har en rollator… måste ha den inne… vi har ju haft fem stycken (inklusive 

anhörigs), två uppe och två nere och en ute… vi stöter på varann… det har varit jobbigt” 

(Informant 1) 

 

Inga egna förväntningar 

Ingen förväntan på förändrat liv i stort 

I materialet framkom som tidigare beskrivits förväntningar på shuntbehandlingsresultat vad 

gällde specifika funktioner, under denna subkategori beskrivs känsla av att livet i stort inte 

skulle bli så förändrat av shuntbehandlingen, 

 

” … jag är nog så att jag tror det ska bli ganska lika, det är nog inget större” 

( Informant 3) 
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Ingen egen förväntan på förändring av specifika funktioner 

Denna subkategori handlade om nedsatt minnesfunktion såsom att glömma ord och namn på 

nära och kära. Här framkom också känsla av att dessa problem var större för anhörig än för 

informant och att anhöriga kunde ha större förväntan på att minnessvårigheterna skulle 

förbättras av shuntbehandlingen.  

”… det här med minnet… det har du egentligen inte reflekterat över?… det far man inte så illa av 

själv, det är det andra som gör, jag är inte så sned utan att jag kan komma ihåg dagar, men det 

försämras väl fortfarande förstås… men det tänker jag inte (att det ska förbättras av shuntbehandling)”  

”… att man inte kan komma ihåg namnen på barnbarnen och så där, det är svårt… är det nånting som 

du har tänkt på om du skulle kunna bli… förändrat efter operation… min anhörig tänker det, det vet 

jag ju… jag har inte frågat någon heller”                       (Informant 6) 

 

Syn på egen roll i rehabiliteringsprocessen 

Informanterna fick frågan kring hur de såg på sin egen roll i rehabiliteringen. Utifrån de svar 

som framkom ställdes också följdfrågor. Under analysarbetet framkom tre kategorier med 

tillhörande subkategorier. Kategorier och subkategorier presenteras i Tabell 3. 

Tabell 3. Översikt subkategorier och kategorier- Syn på egen roll i rehabiliteringsprocessen 

Subkategori Kategori 

Egen påverkan 

Positiva effekter av fysisk aktivitet 

 

Egna ansvaret 

Hinder för motivation 

Behov av sällskap för utförande av 

fysisk aktivitet 

 

Hinder för fysisk aktivitet 

Träning under ledning 

Egen träning utan 

övningsinstruktion 

Egenträning med instruktion 

Faktorer som möjliggör fysisk 

aktivitet 
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Egna ansvaret 

Egen påverkan 

Det framkom tydligt att informanterna såg egen påverkan på rehabiliteringsprocessen som en 

bidragande faktor till att erhålla ett så bra shuntbehandlingsresultat som möjligt. I egen 

påverkan ingick att vara motiverad till att utföra den fysisk aktivitet som skulle komma att 

krävas med avsikt att få ett bättre liv av shuntbehandlingen. Det nämndes att det fanns en 

egen skyldighet till att försöka göra något (vara aktiv) för att detta skulle bli möjligt. Tidigare 

intresse för och utövande av fysisk aktivitet beskrevs som en positiv faktor i detta 

sammanhang. Lite mer försiktiga uttalanden framkom också, såsom att man hoppades och 

trodde att eget förnuft och engagemang skulle leda till att den tiden som behövdes för att 

utöva fysisk aktivitet som skulle komma att krävs i rehabiliteringsprocessen, skulle 

prioriteras. Motivation att få bukt med den övervikt stillasittandet hade fört med sig nämndes. 

Det beskrevs att rutiner redan hade skapats för utförande av fysisk aktivitet som ett led till att 

vilja göra vad som var möjligt inför rehabiliteringsprocessen 

” … jag vill ju göra vad jag kan, jag vill ju försöka och satsa om vi säger så… har ju kört lite jympa 

varenda kväll min hustru och jag alltså… uppresningar och August och Lotta och… och så där va” 

(Informant 6) 

 

Positiva effekter av fysisk aktivitet 

Det fanns en uppfattning att fysisk aktivitet hade betydelse för operationsutfallet, inte bara för 

en enskild individ utan generellt för alla som genomgår operationer, samt att sambandet 

mellan fysisk aktivitet (såsom långpromenader) och välmående hade betydelse. Att köra lite 

hårdare fysisk aktivitet i rehabiliteringsprocessen, för att erhålla bättre rörelsefunktion än 

innan operationen var också något som beskrevs och om det inte utfördes så skulle inte 

shuntbehandlingsresultatet bli optimalt. Det tydliggjordes också att fysisk aktivitet och 

möjlighet till autonomi hörde ihop. 

” … om man inte gör det, så försvinner ju musklerna… om inte vi kör August och Lotta… jag har 

svårt för att resa mig … då blir jag sittande… man vill ju sköta sig helt själv… om man kan” 

(Informant 6) 
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Hinder för fysisk aktivitet 

Hinder för motivation 

Här beskrevs olika hinder för motivation till fysisk aktivitet och ålder nämndes som ett 

sådant. Funktionsnedsättning som inte var kopplat till iNPH var ett annat. Generellt sparsam 

motivation att göra övningar från fysioterapeut, på grund av dålig karaktär, samt att det tog tid 

med träning och att just tidsåtgången utgjorde ett hinder för motivation fanns det också 

uttryck för. Ett ytterligare hinder var uppfattningen att det egentligen rent intellektuellt borde 

ha funnits ett intresse för fysisk aktivitet men eftersom det upplevdes som tråkigt så fanns inte 

heller intresset. 

”en konkurrens om tid … ja, det blir en prioritering?… vi har nämligen en väldigt vacker gård… det 

är väldigt mycket administration” 

” … jag är den främste intressenten… ett inslag i min personlighet som närmast beskrivs som 

otålighet, krävs det ju kolossalt stort engagemang… jag tycker det är tråkigt… att göra dom 

övningar… intellektuellt förstår och vet, krävs… för att man ska komma tillbaka… till god kondition” 

(Informant 5) 

 

Behov av sällskap för utförande av fysisk aktivitet 

Vikten av att inte vara själva under utövandet av fysisk aktivitet och att ha ett par kompisar att 

träna med beskrevs ha stor betydelse för att den fysiska aktiviteten skulle bli gjord. Det 

beskrevs som om man inte riktigt litade på sin egen förmåga att ensam utöva så mycket fysisk 

aktivitet som skulle behövas. En annan beskrivning som framkom var bristen på förmågan att 

träna ensam och att gymnastiska övningar i grupp var att föredra. Vikten av att få ha 

hemtjänst som sällskap vid träning beskrevs också. 

”det är klart att det är lättare att komma iväg och nu har jag ju hemtjänsten som kommer och följer 

med mig i trapporna och så där, så att… jag kan inte svara på om jag skulle vara lika duktig om inte 

dom kom… nej, jag måste ärligt säga det” 

(Informant 3) 
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Faktorer som möjliggör fysisk aktivitet 

Träning under ledning 

Som ett förtydligande till denna kategori kan nämnas att det som menas är att informanterna 

hade ett önskemål gällande fysiska aktiviteter, som var kopplad till rehabiliteringsprocessen, 

nämligen att de skulle utövas tillsammans med instruerande personal. Informanterna ville ha 

rehabilitering under ledning Den skulle kunna ske exempelvis på rehabiliteringsklinik 

(framförallt om rehabiliteringsprocessen blev lång) men också under ledning av 

hemtjänstpersonal då det var mer lämpligt. Det framkom här också tydligt att erhålla 

rehabilitering under ledning var intresserant men inte att få nedskrivna instruktioner på 

papper. 

” … det där att träna, det har de i stan men då får man ett kuvert och så står det hur man ska göra… jag 

skiner i dom där… nej de ska stå bredvid och tala om hur man ska göra. Då tycker jag det skulle vara 

bra” 

(Informant 2) 

 

Egen träning utan övningsinstruktion  

Här framkom förslag på hur informanterna kunde utöva egen träning utan övningsinstruktion 

och också utryck för att motivationen för detta var hög. Det som nämndes var: bassängträning 

på egen hand, men också vid annan träning ha möjlighet att få sällskap (av anhörig) att 

försöka göra så mycket som möjligt i vardagen, att promenera (här var det dock tydlig att 

träningen inte skulle komma att sträcka sig till mer än just promenader), träna upp benen och 

vaderna. Att utföra egen träning på träningscykelbeskrevs också. 

” … har ju en sån där cykel hemma… den kommer jag väl att fortsätta med sen åh… när jag kommer 

hem då”  

(Informant 7) 

 

Egenträning med instruktion 

Informanterna berättade här att de hade motivationen att följa de instruktioner om fysisk 

aktivitet under rehabiliteringsprocessen som de förväntade sig att få.  Det beskrevs alltså en 
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förväntan från informanterna att från vården få instruktioner om träning som skulle utföras på 

egen hand. 

” … träning ska man väl göra förstår jag… det räknar jag med att de ska kunna tala om för mig… då 

är du ändå motiverad att följa… dom råden eller dom instruktionerna? Ja, det är jag” 

(Informant 6) 

DISKUSSION 

Det fanns en samstämmighet bland informanterna kring förväntningar på 

shuntbehandlingsresultatet. Förväntningarna handlade om att få en förbättring av 

informanternas funktionsnedsättningar som orsakats av den symtomtriad (gång och 

balansstörning, överaktiv urinblåsa samt kognitiv nedsättning) som ofta finns vid iNPH. Det 

framkom tydligt att en förväntan på att kunna bli mer autonom fanns. Varierade beskrivningar 

gavs på hur symtomen påverkade informanterna.  

Bland informanterna fanns en uppfattning att de hade ett eget ansvar för att delta och vara 

aktiv i rehabiliteringsprocessen. Sambandet mellan fysisk aktivitet och välmående, samt 

fysisk aktivitet och operationsresultat poängterades. Förslag framkom på vad informanterna 

själva kunde bidra med i processen såsom träning på motionscykel och i bassäng samt 

promenader. Ålder, andra krämpor som inte hade samband med iNPH, tidsbrist, tycka fysiska 

övningar erhållna av fysioterapeut vara tråkiga, samt behov av att ha sällskap under fysisk 

aktivitet för att den skulle bli av, var faktorer som utgjorde hinder för att utöva fysisk 

aktivitet. 

Studieresultatet kan ses som ett bidrag till underlag då diskussion och information om 

realistiska förväntningar på shuntbehandlingsresultatet ska utföras då beslut tagits om att 

patienten är kandidat för shuntoperation. Det kan också vara användbart då en 

rehabiliteringsbedömning ska göras inför och efter shuntoperation och i diskussionen med 

patienter där vikten av patientens delaktighet i rehabiliteringsprocessen tydliggörs. 

 

Resultatdiskussion 

Alla informanternas intervjuer var gripande då helheten av hur iNPH påverkade dem 

framkom tydligt. Till detta ska nämnas att informanterna i aktuell studie inte representerar den 
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mest påverkade gruppen av personer med iNPH. Det fanns ingen med uttalad kognitiv svikt 

och ingen av informanterna var rullstolsburen. 

 

Förväntningar på shuntbehandlingsresultatet 

Informanterna var samstämmiga om sina förväntningar på behandlingsresultatet i meningen 

att de handlade om att få en förbättring av funktionsnedsättningar som orsakats av den 

symtomtriad som ofta finns vid iNPH. I vad mån förväntningarna var realistiska eller inte, 

utifrån enskild informant, kan inte forskaren bedöma.  

 

Det framkom tydligt att förväntan att bli mer autonom var stark. Det beskrevs bland annat i 

form av att kunna utföra mer praktiska sysslor i hemmet, men också att sköta sina egna basala 

funktioner såsom morgonbestyr.  En tacksamhet uttrycktes över den hjälp de fick ifrån 

anhöriga och exempelvis hemtjänst, men situationer beskrevs också där för mycket hjälp 

erhölls trots att informanten, även om med möda, kunde utföra sysslor. Behov av att vara 

autonom är basal och den påverkas naturligtvis av de symtom som iNPH ger. Förväntan att få 

en ökad självkänsla beskrevs också. Informanterna berättade att besvären de hade till följd av 

iNPH påverkade deras självkänsla. Bland annat nämndes att påverkad gångförmåga kunde 

påverka självkänslan. En annan förväntad emotionell vinst som beskrevs var att slippa rädslan 

att ramla. Det innebär att en kroppslig vinst som att få en förbättrad balans och att kunna röra 

sig lättare dels kan innebära att undvika kroppsliga fallskador och dels kan minska en rädsla 

att ramla. Informanterna beskrev också en förväntan att orka mer och att bli som förr. Det som 

informanterna oftast kopplade dessa förväntningar till var att få igen krafterna och få en 

förbättrad gångförmåga. Här kan på nytt påtalas att studiens informanter inte utgjorde de mest 

drabbade personerna med iNPH, då ingen exempelvis var rullstolsburen. Om så hade varit 

fallet skulle resultatet möjligen blivit ännu mer tydligt vad gäller förväntan på att kunna röra 

sig lättare och att få bättre balans. Vad gällde påverkad blåsfunktion så stämde bilden från 

informanterna med vad som finns beskrivet i forskning, nämligen att informanterna hade 

frekventa trängningar framför allt nattetid med behov om att snabbt komma till toaletten, så 

kallad urgencyblåsa, och att detta utgjorde ett bekymmer då de på grund av nedsatt 

gångförmåga inte hade möjlighet att gå tillräckligt snabbt, utan ofta läckte urin och var blöta 

innan toaletten nåddes (Wiliam &Relkin, 2013). Förväntan på att få en förbättrad blåsfunktion 

var från informanterna mycket tydlig. Ett följdproblem av praktisk natur, till påverkad 
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blåsfunktion var att de inkontinensskydd, som beställdes i stora kvantiteter tog mycket plats i 

hemmet. Förväntan på att få bättre kognitiv förmåga beskrevs också i studien (tanketröghet 

och påverkat minne). Problemet med nedsatt kognitiv förmåga var, då det förekom, stort och 

svårt att erkänna. I en artikel (Cage, Auguste, Wrensch, Wu & Gupta, 2011) beskrivs den 

kognitiva påverkan som finns vid iNPH som ett hinder för autonomi. I föreliggande studie 

framkom uppfattningen att anhöriga led mer av situationen då den kognitiva funktionen var 

påverkad och att anhörig i större utsträckning än informanten själv hade en förväntan att 

situationen skulle förbättras av shuntbehandling. Det finns forskning som beskriver hur den 

kognitiva påverkan på den iNPH-drabbade (när den är så uttalad så att den klassas som 

demens) inverkar på anhöriga (Kazui et al, 2011). Man beskriver det som att anhöriga som 

vårdar personer med demens bland annat upplever symtom som depressivitet, ilska och 

kraftig trötthet. Författarna skriver också att då förbättrad kognitiv funktion uppnås vid 

shuntbehandling verkar det kunna lindra bördan för anhöriga, men man tillägger att någon 

statistisk utvärdering inte var utförd i studien. I föreliggande studie var, som tidigare nämnts 

MMSE på ≥ 26 ett inklusionskriterie. Hade gränsen för MMSE satts lägre hade förmodligen 

problem som nedsatt kognitiv funktion kan bära med sig blivit ännu mer tydligt beskrivna. De 

sociala vinster som förväntades av informanterna beskrevs som att kunna resa mer obehindrat 

och att kunna delta mer i umgängesaktiviteter. Informanterna beskrev att det främst var deras 

nedsatta gångfunktion och/eller påverkad blåsfunktion som utgjorde hindren för att utföra 

dessa aktiviteter. Det framkom olika förväntningar på hur livet generellt skulle förändras av 

shuntbehandling från att informanterna skulle ”bli som förr”, till att livet generellt skulle bli 

lika med shuntbehandling som innan. Dock framkom tydligt att förväntningar på förbättringar 

på specifika funktioner fanns för alla informanter. 

Man bör i föreliggande studie ha med sig att informanterna har en relativt hög ålder och 

troligtvis spelar det in för en del av de förväntningar som beskrivs i resultatet. Det som 

framkommer tydligt är dock att det finns förväntningar på shuntbehandlingsresultatet och det 

är en viktig aspekt att ha med sig vid information och diskussion med patienten, då beslut är 

fattat att patienten är kandidat för en shuntoperation.  

Dorothea Orem menade i sin ”egenvårdsteori” att i omvårdnad ingår bland annat information 

till patienten med målet att patienten kan bli så självständig som möjligt. Hon menade vidare 

att alla professionella hjälpare, däribland sjuksköterskor, begagnar sig av olika typer av 

hjälpmetoder där bland annat vägledning och undervisning ingår (Kirkevold, 1994). 
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Syn på den egna rollen i rehabiliteringsprocessen 

Rehabilitering för iNPH patienter postoperativt diskuteras flitigt på NPH-verksamheten i 

Uppsala och säkert i andra delar av landet också. Vid den postoperativa uppföljningen har det 

för fysioterapeut och arbetsterapeuter blivit tydligt att rehabiliteringen ser helt olika ut för 

patienterna. Det finns ingen för författaren känd konsensus vad gäller rehabilitering. Värdet 

av patientens delaktighet i rehabilitering betonas dock av SKL (2015) som poängterar att detta 

har blivit alltmer betydelsefullt i arbetet med att förbättra patientsäkerheten.  Som ett led i 

detta är det naturligt att tanken väcks på att få kunskap om hur patienter kan se på sin egen 

roll i rehabiliteringsprocessen. Resultatet av föreliggande studie representerar endast ett litet 

urval informanter men inte desto mindre genererar det viktig bidragande kunskap framför allt 

när det gäller utredning, behandling och rehabilitering vid iNPH. Det framstod klart att 

informanterna upplevde att de hade ett eget ansvar för att delta och vara aktiva i 

rehabiliteringsprocessen och poängterade sambandet mellan fysiskaktivitet och välmående 

samt fysisk aktivitet och behandlingsresultat. Informanterna poängterade dock att de önskade 

träning under ledning och att någon personal var med då de skulle utöva aktiviteterna, men 

det fanns också de som gav exempel på egenträning utan vare sig ledning eller att de fått 

några instruktioner. Informanterna uppgav att de skulle kunna utföra träning på motionscykel, 

gå till bassäng och träna eller träna genom promenader. Det beskrevs också att det bland 

informanterna fanns positiva inställningar till egenträning om instruktioner erhölls från vården 

och att dessa erhållna instruktioner i så fall skulle följas.  

Vad gällde faktorer som utgjorde hinder för fysisk aktivitet angavs att motivationen var dålig 

dels på grund av ålder och andra krämpor som inte var kopplade till iNPH, konkurrans om tid 

var en annan aspekt och det beskrevs också att uppfattning fanns att det var tråkigt att göra de 

övningar som förväntades erhållas från fysioterapeut. Behov av att ha sällskap vid utövande 

av fysiskaktivitet, såsom en promenadkompis eller att ingå i en träningsgrupp, var en annan 

faktor som utgjorde hinder för fysisk aktivitet. Informanterna tvivlade på att de skulle utföra 

träning ensamma. 

Resultatet i föreliggande studie visar att behovet från informanterna av hur en 

rehabiliteringsprocess ska se ut och vilket stöd som erfordras är individuellt. Av den 

anledningen blir en naturlig slutsats att det behövs dels en professionell 

rehabiliteringsbedömning postoperativt efter shuntinsättning samt att en diskussion med 

patienter behöver utföras såväl pre- som postoperativt, där vikten av patientens delaktighet i 

rehabiliteringsprocessen tydliggörs.  
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Ovanstående resultat kan kopplas till Dorothea Orems egenvårdsteori i meningen att hon 

beskriver olika nivåer på egenvårdsbrist. Egenvårdsbrist definieras som bristande 

överensstämmelse mellan individens egenvårdskapacitet och egenvårdskrav. För att 

rehabiliteringsprocessen ska optimeras kan alla Orems omvårdnadssystem komma ifråga, 

eftersom det i föreliggande studie framkommer att det är individuellt hur informanternas 

rehabiliteringsprocess ska se ut och vilket stöd informanterna behöver. Modellen 

”Personcentrerad vård” skulle också vara lämplig att arbeta efter.  Då görs en 

överenskommelse med patienten (ofta tillsammans med en anhörig) som är aktiv i planering 

och genomförande av den egna vården samt rehabilitering. Patienten ses som en person med 

egen förmåga till informerade val och där autonomi och medbestämmande betonas och 

respekteras (Vårdhandboken, 2013). 

 

Metoddiskussion 

Kvalitativ innehållsanalys är en lämplig metod när man vill beskriva variationer genom att 

identifiera skillnader och likheter i en text. Metoden kan anpassas till olika syften, 

datamaterial av olika kvalitet och till forskarens erfarenhet och kunskap och kan vara en bra 

metod att använda för studenter med begränsad erfarenhet av forskning (Graneheim & 

Lundman, 2004; Lundman & Hällgren Graneheim, 2009). Metoden har som fördel att den kan 

genomföras på olika abstraktions-och tolkningsnivåer. Att arbeta textnära kan föra med sig att 

helheten går förlorad i alltför detaljerad kodning, samtidigt som en mer tolkande ansats kan 

innebära svårigheter att skapa hållbara och logiska kategorier. En annan risk som Lundman & 

Hällgren Graneheim (2009) beskriver, är om ”överblivet” pressas in i redan befintliga 

kategorier (sid 171). Mot denna bakgrund är analysmetoden med manifest och induktiv ansats 

valdes. Varför en latent ansats ej valdes var för att på ett så klart sätt analysera utifrån texten 

utan hög abstraktionsgrad. Induktiv ansats valdes för att en förutsättningslös analys av texten 

skulle utföras då det handlade om människors berättelser. I föreliggande studie fanns de ovan 

beskrivna svårigheterna med metoden men efter upprepad genomläsning av materialet och 

överblick av meningsenheter och kondenserad text kunde ändå relevanta koder och kategorier 

skapas. Förförståelsen, den ryggsäck som forskaren har när hen går in i forskningsprojektet, 

kan vara både en tillgång och börda. En tillgång genom att det kan ge näring och styrka till 

projektet men den kan också ge skygglappar till forskaren, (Malterud, 2014). Forskaren i 

aktuell studie har förförståelse och det kan naturligtvis vara både en fördel och en nackdel. 

Det visade sig att forskaren under utredningsperioden hade träffat några av informanterna, 
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men det var inget som kunde tolkas som en nackdel då intervjuerna genomfördes under 

avslappnade former. Det framkom heller aldrig att patienten kände igen intervjuaren. Lokal 

för intervjuerna var initialt ett samtalsrum på den Neurokirurgiska avdelningen. Tre av 

intervjuerna genomfördes då avdelningen bytt till nya lokaler där patienterna hade enkelrum 

och då utfördes intervjuerna på salen. Vid två av dessa intervjuer kom personal in, men det 

var bara ett kort störelsemoment som inte bedömdes ha påverkat kvaliteten på intervjuerna.  

Semistrukturerad intervju användes och i och med det hade informanten stor möjlighet att ge 

uttömmande svar samtidigt som att alla informanter fick samma huvudfrågor.  

Intervjuguiden bestod av två huvudfrågor och beroende på om frågan eller svaret behövde 

förklaras ställdes underfrågor till varje huvudfråga. Detta kan vara positivt då det för 

informanten kan vara svårt att förstå huvudfrågan och en risk med att inte ha följdfrågor så 

kan svaren blir mindre uttömmande. Efter ett par intervjuer var genomförda blev det tydligt 

att det trots följdfrågor fanns en risk att problem med minne och blåsfunktion inte togs upp 

under intervjun. Gång och balansproblemen är kanske de mest tydliga symtomen som 

förknippas med iNPH och forskarens tolkning var att blåsfunktion och minne inte fick det 

utrymme som de egentligen hade för informanten. Av den anledningen ställdes frågor om det 

fanns problem med dessa funktioner om inte informanten tog upp det spontant. Om 

informanten hade problem med någon av funktionerna, ställdes följdfrågan om de hade 

förväntan på att dessa funktioner skulle förbättras efter shuntinsättning. Detta förfaringssätt 

kan tyckas som en svaghet med studien men det kan också rubriceras som en utvecklande 

process av studien. Man kan tänka sig att ett lämpligare upplägg av studien hade inneburit att 

först fråga informanterna vilka besvär de hade av iNPH och därefter undersöka vilka 

förväntningar de hade på shuntbehandlingsresultatet och hur de såg på sin egen roll i 

rehabiliteringsprocessen. Det hade kanske gett en än mer nyanserad bild.   

Forskaren hade inte arbetat med intervjuer tidigare varför en testintervju utfördes med en 

patient. Detta sågs som en bra möjlighet för intervjuaren att träna och också att testa hennes 

färdighet att intervjua. Kvale skriver ”att lära sig att bli intervjuare sker genom inlärningen 

och erfarenheter av att intervjua” (Kvale, 1997, kap 8, s 136). En annan anledning till att en 

testintervju utfördes var att det gav möjlighet till att kontrollera att frågorna i intervjuguiden 

var begripliga för patienten samt att svaren kunde besvara studiens syfte.  

Man måste vara medveten om att eftersom MMSE-nivån som inklusionskriterie sattes till ≥ 

26 så representerar informanterna endast personer som har föga kognitiv påverkan. Varför 
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denna nivå sattes var för att praktiskt kunna genomföra studien utifrån de resurser som fanns 

att tillgå för genomförande av studien. Om patienter oavsett MMSE deltagit hade det krävts 

att även anhöriga intervjuats och resurser för det fanns inte. Det finns forskning som tyder på 

att en kognitiv förbättring med shuntbehandling är det behandlingsresultat som minskar 

bördan på anhöriga mest (Kazui et al, 2011) och därför skulle mer forskning där man också 

intervjuar anhöriga vara av betydelse. 

Det är viktigt att studieresultatet har trovärdighet. Inom kvalitativ forskning används 

begreppen giltighet, tillförlitlighet och överförbarhet för att ge svaret på om ett studieresultat 

har trovärdighet (Lundman, B. & Hällgren Graneheim, U. 2009). En aspekt vad gäller 

resultatets giltighet är att en medarbetare eller medforskare läser igenom data och hur koder, 

kategorier har skapats samt att representativa citat från intervjuerna är valda för att belysa 

studieresultat är en annan aspekt. Det fanns ingen sådan person att tillgå under aktuellt arbete. 

Forskaren har dock haft mycket nära kontakt med handledaren som har funnits till hands för 

fortlöpande genomläsning och diskussioner. Urvalet har också betydelse för studieresultats 

giltighet och därför är ett urval som är varierat vad gäller ålder och kön fördelaktigt. Detta var 

inget som planerades eftersom urvalet skedde konsekutivt men det visade sig att både 

spridning av ålder och kön blev så stor som kan anses som möjligt för denna 

sjukdomsdiagnos. Avsikten i aktuell studie var att på ett tydligt sätt beskriva hela 

forskningsprocessen för att stärka studieresultatets tillförlitlighet. Vad gäller studiens 

överförbarhet så har intentionen varit att, ge en så noggrann beskrivning av metod, urval, hur 

datainsamling och analys är utförd, samt att så belysande citat som möjligt har användas för 

att ge styrka till resultatet. Vid kvalitativa studier är informanternas beskrivna upplevelse 

mycket viktig, men i vilken utsträckning dessa upplevelser är överförbara i en annan kontext 

kan förstås diskuteras.  Det är dock slutligen läsaren som avgör hur giltigt studieresultatet är i 

en annan kontext.  

 

Klinisk implikation 

Som tidigare nämnts är det vid värdering av studiens resultat en fördel att ha med sig att 

informanterna har en relativt hög ålder och troligtvis spelar det också in för en del av de 

förväntningar som beskrivs från informanterna. Det som framkom tydligt var att det finns 

förväntningar på shuntbehandlingsresultatet och det är en viktig aspekt att ha med sig vid 

information och diskussion med patienten, då beslut är fattat att patienten är kandidat för en 
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shuntoperation. Även om läkaren är den som ytterst har ansvar för information om realistiska 

behandlingsresultat i det individuella fallet så har också sjuksköterskor en betydelsefull roll 

vad gäller information, eftersom hen är närmare patienten i form av att hen är mer tillgänglig 

än läkaren. Vad gäller iNPH-patienters syn på den egna rollen i rehabiliteringsprocessen visar 

resultatet i föreliggande studie att flertalet informanter ansåg att de hade ett eget ansvar i 

rehabiliteringsprocessen. Hur rehabiliteringsprocessen ska se ut (informanternas bedömning) 

och vilket stöd som erfordras, är rimligen individuellt. Av den anledningen blir en naturlig 

slutsats att det behövs dels en professionell rehabiliteringsbedömning postoperativt efter 

shuntinsättning samt en diskussion med patienter där vikten av patientens delaktighet i 

rehabiliteringsprocessen tydliggörs. Vid NPH-verksamheten på Akademiska sjukhuset arbetar 

man nu med att förbättra rutiner kring att utföra rehabiliteringsbedömningar på patienter som 

ska erhålla shunt. 

 

Slutsats 

Förväntningar på shuntbehandlingsresultat behöver diskuteras med patienten (ibland även 

anhörig) inför shuntbehandling redan vid beslut om operation men också då patienten läggs in 

för behandlingen. Rehabiliteringsprocessen behöver också diskuteras med patienten såväl före 

shuntoperation som tidigt postoperativt. Detta är troligtvis mycket viktigt för att uppnå ett så 

optimalt behandlingsresultat som möjligt. 

Eftersom tidigare iNPH-forskning inom dessa två områden är så sparsam och materialet i 

föreliggande studie är för litet för att dra generella slutsatser, behövs mer framtida forskning. 
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Bilaga 1 - Intervjuguide 

1. Demografiska frågor enligt Kliniskt rapport formulär (KRF). Dessa svar spelas inte in på 

inspelningsutrustning (bil 2). 

2. När du tänker på att du ska få en shuntbehandling för din Normaltryckshydrocefalus (för 

mycket vätska i hjärnan), alltså en shunt inopererad, kan du berätta om dina förväntningar på 

behandlingsresultatet?  

-Vilken nytta förväntar du dig att erhålla/få av behandlingen med shunt?  

-Hur förväntar du dig att shuntbehandlingsresultatet ska påverka din vardag? 

-Kan du ge något exempel? Kan du utveckla vad du menar? Kan du ge några fler exempel? 

Kan du berätta mer? 

3. Rehabiliteringsperioden (månaderna efter operationen- ungefär det första halvåret) är då du 

ska återhämta dig efter operation till en så bra funktion som möjligt. 

Rehabiliteringen kan se väldigt olika ut beroende på vilka behov du har samt vilka resurser 

som finns att tillgå. Det kan handla om att man träffar en sjukgymnast någon enstaka gång 

och får instruktioner hur man själv kan utöva lämpliga aktiviteter. Det kan också innebära mer 

täta kontakter med exempelvis sjukgymnast 

- Kan du berätta om hur du ser på din egen roll i rehabiliteringen under denna period? 

-Vilken uppgift har du i rehabiliteringsperioden? 

-Kan du ge något exempel? Kan du utveckla vad du menar? Kan du ge några fler exempel?  

-Kan du berätta mer? 
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Bilaga 2 - Kliniskt rapportformulär (KRF) 

Studie: Personer med idiopatisk normaltryckshydrocefalus: deras förväntningar på 

behandling med shunt och syn på egen roll i rehabiliteringsprocessen - en intervjustudie 

Kod: 

Datum för intervjun: 

Födelse år: 

Kön: 

Arbetssituation:  

heltid  

deltid  

arbetslös 

sjukskriven  

sjukpensionär 

ålderspensionär 

Utbildningsnivå (högsta avslutade): 

grundskola 

realskola 

gymnasieskola 

högskola-universitet 

Tidpunkt för symtomstart: 

MMSE: 
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Bilaga 3 - Informationsbrev till informanterna 

Personer med idiopatisk normaltryckshydrocefalus: deras förväntningar på behandling med 

shunt och syn på egen roll i rehabiliteringsprocessen - en intervjustudie 

 

Till Dig som ska opereras med shunt för idiopatisk Normaltryckshydrocefalus (iNPH) vid 

Neurokirurgiska kliniken på Akademiska sjukhuset i Uppsala. 

Detta är en förfrågan om deltagande i en intervjustudie som äger rum under 2015, resultatet 

kommer att presenteras i ett uppsatsarbete i Vårdvetenskap vid Institutionen för folkhälso-och 

vårdvetenskap, Uppsala Universitet. 

Studiens syfte är att få en bild av förväntningar på shuntbehandlingsresultat och hur personer 

med iNPH ser på sin egen roll i rehabiliteringsprocessen.  

Om Du tackar ja till att medverka i studien, kommer Du dagen före operationen att bli 

intervjuad med inspelningsutrustning av Agneta Gustafsson, sjuksköterska i NPH-teamet, på 

den Neurokirurgiska avdelningen. Inspelningen kommer att raderas när studien är klar. Data 

kommer att behandlas konfidentiellt och inget svar kommer att kunna spåras till enskild 

person. Medverkan är frivillig och Du kan när som helst avbryta ditt deltagande utan att 

förklara varför. Din vård påverkas inte om Du väljer att avstå från att delta i studien. 

Resultatet av studien kommer som tidigare nämnts, att presenteras i form av en uppsats men 

förväntas också kunna användas som ett bidrag i kvalitetssäkringsarbetet på NPH-

verksamheten på Neurologiska och Neurokirurgiska kliniken på Akademiska sjukhuset.  

Har du frågor kring studien, kan du vända dig till:        

Agneta Gustafsson    Handledare: 

Sjuksköterska avd 85 D   Birgitta Jakobsson Larsson 

Akademiska sjukhuset   Doktorand, Institutionen för Folkhälso- 

Tel:018-6115008    och Vårdvetenskap 

    Tel:018-6115008 

 

tel:018-6115008
tel:018-6115008
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Bilaga 3 - fortsättning 

Medverkan i intervjustudien: Personer med idiopatisk normaltryckshydrocefalus: deras 

förväntningar på behandling med shunt och syn på egen roll i rehabiliteringsprocessen 

Jag har muntligen och skriftligen tagit del av information om studien. Jag är medveten om att 

jag när som helst kan avbryta deltagandet utan att det påverkar min vård. 

 

Ort och datum:………………………………………………………………… 

 

Deltagarens underskrift:……………………………………………………… 

 


