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SAMMANFATTNING 
 

Inledning: Vid en förvärvad hjärnskada är delaktighet i rehabiliteringen en central del för 

patientens återanpassning till vardagen och eventuellt tillbakabildande av förlorade 

funktioner. Delaktighet i vårdförloppet leder till en ökad teoretisk förståelse och praktisk 

insikt hos patienten.  

Syfte: Syftet med denna studie var att beskriva hur vuxna personer med förvärvad hjärnskada 

upplever/har upplevt delaktighet under sin vårdtid på en rehabiliteringsavdelning. 

Metod: Detta är en kvalitativ studie med beskrivande design med semistrukturerade intervjuer 

som datainsamlingsmetod. Tio patienter som vårdats minst fem arbetsdagar på en 

rehabiliteringsavdelning intervjuades gällande frågor om delaktighet under vårdtiden på 

rehabiliteringsavdelningen. En kvalitativ innehållsanalys inspirerad av Graneheim och 

Lundman (2012) användes för att analysera insamlad data på latentnivå. 

Resultat: Utifrån temat ”delaktighet” uppstod tre kategorier: kompetent personal, informerad 

patient, samt självständighet. Temat ”icke-delaktighet” resulterade i två kategorier: bristfällig 

information och kontrollförlust. Det var flera av informanternas berättelser som liknade 

varandra i fråga om delaktighet på vårdavdelningen. Samtliga informanter beskrev att de 

upplevt sig vara delaktiga någon gång under vårdtiden på rehabiliteringsavdelningen. Det 

handlade bland annat om att de upplevt att de fått tillräcklig information från personalen 

angående sjukdom och vårdförlopp, att det fanns kompetent personal som anpassade sig efter 

patienternas individuella behov och önskemål samt möjlighet till självständighet under 

exempelvis träning. Ett flertal informanter beskrev även upplevelser av att inte vara delaktiga 

under vårdtiden. Bristfällig information från personalens sida samt en känsla av 

kontrollförlust var de huvudsakliga anledningarna till detta.  

Slutsats: Denna studie kan bidra till en ökad förståelse hos vårdpersonal angående delaktighet 

under rehabiliteringstiden för patienter med förvärvad hjärnskada. Då vårdtiderna kan vara 

långa på rehabiliteringsavdelningen är det särskilt viktigt med en god kontakt och bra 

kommunikation med patienterna för delaktighet och en patientcentrerad vård. 

 

Nyckelord: Delaktighet, Förvärvad hjärnskada, Patientcentrerad vård, 

Rehabiliteringsavdelning. 



 

ABSTRACT 
 

Background: In an acquired brain injury is participation in rehabilitation a central part for 

patient reintegration into everyday life and possibly regression of lost functions. Participation 

in the care process leads to an increased theoretical and practical understanding of the patient. 

Aim: The aim of this study was to describe how adults with acquired brain injury 

experience/have experienced participation during their hospital stay in a rehabilitation ward. 

Method: This is a qualitative study with a descriptive design with semi- structured interviews 

as data collection method. Ten patients who had been treated for at least five days on a 

rehabilitation ward were interviewed on issues of participation during the period of care at the 

rehabilitation department. A qualitative analysis inspired by Graneheim and Lundman (2012 ) 

was used to analyze the collected data on a latent level.  

Result: Based on the theme “participation” arose three categories: competent staff, informed 

patient and independence. The theme "non-participation" resulted in two categories; 

inadequate information and loss of control. Several of the informants whose stories were 

similar in terms of participation at the rehabilitation ward. All the respondents said that they 

felt participation at some time during the period at the ward. This included that they felt that 

they received sufficient information from the staff about the disease and treatment progress; 

competent staff adapt for the patients’ individual needs and preferences; and that the 

possibility of independence for example training occurred. Several informants described the 

experience of not being involved during the hospital stay. Insufficient information of the staff; 

and a feeling of loss of control, were the main reasons for this. 

Conclusion: This study may contribute to an increased understanding for healthcare 

professionals regarding participation during rehabilitation of patients with acquired brain 

injury. When the length of stay may be long in the rehabilitation department it is particularly 

important with a good contact and communication with patients for participation and patient-

centered care. 
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BAKGRUND  
 

Varje år drabbas cirka 70 000 personer i Sverige av någon form av hjärnskada. En förvärvad 

hjärnskada kan definieras som en skada som inte är medfödd eller inträffat de första 

levnadsåren, utan skett senare i livet på grund av framförallt yttre våld eller sjukdom så som 

stroke, cancer eller otillräcklig syretillförsel (Johansson, Saarela & Stenson, 2015).  

Rehabiliteringen efter traumatisk hjärnskada (Traumatic Brain Injury [TBI]) har fått ökad 

uppmärksamhet från många olika håll, bl.a. patienter, läkare, forskare och beslutsfattare. I 

USA uppskattas att ca 1,7 miljoner personer drabbades årligen mellan 2002-2006. Det är 

därmed en viktig folkhälsofråga, men osäkerhet råder dock hur rehabiliteringen av personer 

med förvärvad hjärnskada ska utformas. Detta leder till att både patienter och vårdgivare 

måste ta beslut angående rehabiliterings mål och syfte för att på så sätt få ett positivt 

behandlingsresultat (Brasure, 2013). 

 

Det innebär ofta kroniska komplikationer när personer drabbas av en förvärvad hjärnskada. 

Fysiska, motoriska och kognitiva konsekvenser kan innebära sinnes- och balansrubbningar 

samt förlamningar. Existentiella och psykosociala konsekvenser på grund av ändrad social 

ställning eller personlighetsförändringar är också vanliga problem. Dessa komplikationer samt 

patientens vårdbehov visar sig i olika utsträckning och mönster beroende på skadans 

lokalisation och svårighetsgrad och kan innebära tidskrävande rehabilitering. För att personen 

som drabbats av en förvärvad hjärnskada ska få bästa rimliga rehabiliteringsmöjlighet är det 

viktigt att sjuksköterskan med hjälp av sin yrkeskunskap kan motivera patienten till att utföra 

de individualiserat anpassade träningsövningar som ingår i rehabiliteringsplanen (Lohne, 

Raknestangen, Mastad & Kjaerstad, 2011).  

 

De rehabiliteringskrävande komplikationer som uppstår som följd av en hjärnskada beror på 

att cellerna i hjärnan förstörs och dör. Forskning påvisar att dessa förstörda hjärnceller kan 

nybildas och därför spelar den efterföljande rehabiliteringen en central roll, då den kan 

komma att påverka sjukdomsförlopp och återhämtning väsentligt (Krogstad, Björkdahl & 

Larsson, 2012). I det tidiga skedet av rehabiliteringen syftar behandlingen till att förbättra de 

nedsatta funktionerna. Under det senare förloppet inriktas rehabiliteringen på hantering av den 

förändrade livssituationen som skadan orsakat (Landstinget i Uppsala län, id.). 
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Enligt Svensk sjuksköterskeförening (2008) menar Eldh att delaktighet innebär att ingå i ett 

socialt sammanhang. För att delaktighet ska kunna uppstå är ett samspel mellan minst två 

personer nödvändigt. Delaktighet betyder även att patienten får medverka i beslut som berör 

personen ifråga. Enligt Eldh (Svensk sjuksköterskeförening, 2008) får personen som är 

delaktig respekt och möjlighet att påverka planeringen i vården. Förtroende, kontroll och 

förståelse är grunden för att patienterna ska känna att de är delaktiga (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2008).  

 

Personcentrerad vård går ut på att det är patienten som är den centrala utgångspunkten i den 

bedrivna vården, eventuellt också tillsammans med närstående. Dagens sjukvård är dock 

fortfarande till stor del arrangerad utifrån medicinska strukturer, vilket medför att hälso-och 

sjukvårdens synsätt måste förändras för att ett personcentrerat vårdande ska vara möjligt. 

Begrepp som ligger nära personcentrerad vård är klientcentrerad, patientcentrerad och 

individualiserad vård. Personcentrerad vård innebär att hälsoprofessionen ska se till patientens 

behov snarare än till dennes resurser, samt att patienten är aktivt delaktig i genomförandet och 

planeringen av vården (Ekman & Norberg, 2013).  

 

Varje landsting har enligt 3 § Hälso- och sjukvårdslagen (SFS, 1982:763) en skyldighet att 

erbjuda patienter rehabilitering som bor inom dithörande område. Inom rehabilitering är 

patientens delaktighet och vårdpersonalens bemötande mycket viktig. Delaktighet innebär 

enligt § 1-2 kap.5 Patientlagen (SFS, 2014:821) att rehabiliteringen aktivt ska involvera 

patienten så gott det går till att bland annat utföra egenvård utifrån dennes individuella 

förutsättningar. Detta kan handla om allt från planering av omvårdnadens upplägg till 

valmöjligheter till att exempelvis fortsätta eller avbryta medverkan den bedrivna vården 

(Socialstyrelsen, i.d.). 

 

Gerber och Gargaro (2015) poängterar i sin studie vikten av att integrera och göra personer 

med en hjärnskada delaktig i sin vård då detta kan öka möjligheterna till återbildande 

funktioner. Depression, ensamhet och isolering ökar markant hos en person som drabbats av 

en förvärvad hjärnskadade. Detta på grund av att skadan medför svårigheter och försämringar 

av flera områden, bland annat inom arbetslivet, hushålls- och fritidsaktiviteter, vänskaps- och 

familjerelationer samt intima relationer. Det är därför till stor vikt att inom hälso- och 

sjukvården identifiera psykisk ohälsa hos patienterna (Gerber & Gargaro, 2015). Den 
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rehabiliterande vården efter en förvärvad hjärnskada bedrivs genom kort- och långsiktiga mål 

utifrån en individualiserad plan där patientens förmåga till utförandet av aktiviteter 

identifieras. Då görs en utredning av vilka funktionshinder, fysiska och kognitiva problem 

som personen lider av (Hilborn, 2016). 

 

Aadal och Kirkevold (2011) betonar den omfattande rehabiliteringsprocessen inom hälso- och 

sjukvården som följd av en traumatisk hjärnskada. I en kvalitativ studie intervjuades experter 

inom rehabilitering samt patienter på en rehabiliteringsavdelning angående påverkan av de 

kognitiva och emotionella funktionerna till följd av en förvärvad hjärnskada. Patienter med 

grav form av hjärnskada påvisade svårigheter för medverkan och delaktighet i sin 

rehabiliteringsprocess. I studiens resultat uppmärksammas även vikten av att vara medveten 

om och ta hänsyn till personers reducerade kognitiva funktioner vid rehabiliteringen (Aadal 

och Kirkevold, 2011). För att patienten ska få en möjlighet till delaktighet i sin vård krävs det 

att personalen är kompetent och låter patienten få en central roll (Krogstad et al., 2012). 

 

I en studie av Waszynski et al. (2013) påvisades att hospitalisering hos patienter med en 

förvärvad hjärnskada och funktionsnedsättning kunde leda till en ökad risk för ändrat 

beteendemönster under vårdtiden. Detta yttrade sig bland annat som en tilltagande känsla av 

kontrollförlust, stress, agitation samt utåtagerande beteenden. Genom individuellt utformade 

terapeutiska aktivitetsprogram ökade känslan av delaktighet och självbestämmande i 

vårdförloppet samt reducerades känslan av oro, ångest och utåtagerande beteenden hos dessa 

patienter (Waszynski et al., 2013). 
 

I tidigare studier har olika metoder med fokus på kognition använts inom 

rehabiliteringsprocessen, dock utan större framgång (Aadal & Kirkevold, 2011). Det är därför 

av stor vikt att fortsatta studier inom detta ämne tas fram och bearbetas. Eftersom det handlar 

om patientens delaktighet och patientcentrering så är det ett väldigt viktigt ämne och ett 

centralt mål inom den moderna vårdens synsätt, då vården allt mer syftar till att bedrivas 

utifrån ett personcentrerat perspektiv enligt Ekman och Norberg (2013).  

 

En vanlig komplikation som följd av en hjärnskada är enligt Lohne, Raknestangen, Mastad 

och Kjaerstad (2011) kommunikationssvårigheter och kan inbegripa både de verbala och icke-

verbala förmågorna. Det innebär ett starkt trauma och frustation för en patient som förlorat 

eller drabbats av nedsättningar i det grundläggande kommunikationsmedlet: talet och/eller vid 
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förlamning: fysiska funktioner så som mimik och gester. Patienter som råkat ut för defekter på 

tal- eller språkcentrum i hjärnan som följd av sin hjärnskada kan drabbas av svårigheter att 

förmedla sig verbalt och icke-verbalt samt att förstå och bearbeta mottagen information.  

I denna situation är sjuksköterskans roll mycket central då patienten är i behov av anpassad 

kommunikation, där de viktigaste målen är att främja patientens sociala funktioner samt 

bevara den funktionsnivå som råder. I första hand prioriteras en funktionsbedömning och 

därefter tilltas åtgärder. Det krävs tålamod och avspändhet för att förmedla lugn och trygghet 

till en patient i en situation som denna. Denna patientgrupp reagerar ofta med irritabilitet och 

aggressivitet i dessa frustrerande situationer och dessa måste då normaliseras och bearbetas 

(Lohne, Raknestangen, Mastad och Kjaerstad, 2011).   

 

För en patient som drabbats av en förvärvad hjärnskada vars kommunikationsfärdigheter inte 

är nämnvärt/alls påverkade, utgör trots det kommunikationen mellan sjuksköterska och patient 

en central roll. I Magnusson och Strid (2014) tas det medicinska språket upp som någonting 

svårbegripligt hos ett flertal patienter med bristfällig kunskap. Det är då viktigt att som 

sjuksköterska låta patienten reflektera, diskutera och fråga om informationen som förmedlats. 

I ett informerande samtal med patienten ska sjuksköterskan sträva efter att följa upp 

patientens uppfattning av budskapet och vid behov omformulera eller utveckla syftet med det 

som förmedlats (Magnusson & Strid, 2014).  

 

I en dansk studie (Buhl & Pallesen, 2015) poängteras den tidiga rehabiliteringen efter en 

förvärvad hjärnskada som mycket viktig och central för sjukdomsförloppets utveckling 

gällande funktion och livskvalitet. Integreringen mellan patient och sjuksköterska bedöms 

även främja en god rehabilitering. Som sjuksköterska kan det dock innebära svårigheter att 

integrera, kommunicera med och göra en patient med förvärvad hjärnskada delaktig i vården. 

Detta kan exempelvis, enligt Lohne, Raknestangen, Mastad och Kjaerstad (2011) bero på att 

denna patientgrupp har en mycket varierande sjukdomsbild och kräver anpassning efter varje 

enskild individs behov. Från att vara totalt adekvat och klara sig själv, till att varken kunna 

uttrycka sig verbalt eller icke-verbalt och krävs totala omvårdnadsåtgärder (Lohne, 

Raknestangen, Mastad & Kjaerstad, 2011). En relevant och behovsanpassad rehabilitering kan 

främjas genom individuellt utformade program (Buhl & Pallesen, 2015). 

 

Ett verbalt förhållningssätt utifrån kommunikationsprocesser från personalen i mötet med 

patienten är väsentligt för vården. För att främja patientsäkerheten och få patienten mer 
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delaktig i sin vård är det av stor vikt att kommunikationen med patienten får ta den tid det tar 

och inte forceras. Under vårdprocessens gång måste informationen utvärderas, repeteras, 

förtydligas och kompletteras. Denna kontinuerliga återkoppling verifierar patientens tolkning 

av informationen som getts av vårdpersonalen. Detta ökar trygghetskänslan och delaktigheten 

hos patienten (Socialstyrelsen, 2015).  

 

För att säkerställa en god vård med hög kvalitet arbetar hälso- och sjukvården i Sverige med 

olika förbättringsprogram och riktlinjer där Socialstyrelsens (2015) handbok är exempel på 

detta. I handboken finns samlade lagar, föreskrifter och allmänna råd som gäller för att 

bedriva en god vård. En god vård definieras ur Socialstyrelsen (2009) bland annat som 

individualiserad och patientsäker vård med fokus på självbestämmande, integritetsbevarande 

och delaktighet. Patientdelaktighet och självbestämmande är centrala begrepp för att uppnå 

realistiska mål. Detta antagande grundas på insamlad kunskap som påvisar att en delaktig 

patient och ett patientcentrerat arbetssätt ger ett positiv behandlingsresultat (Socialstyrelsen, 

2009). Det är hälso- och sjukvårdspersonalen med dess professionella kunskap som har ett 

ansvar att identifiera patientens upplevda behov. För att göra patienten delaktig ska en god 

kommunikation och adekvat information råda. Delaktighet i vårdförloppet leder till en ökad 

teoretisk förståelse och praktisk insikt hos patienten. Inflytandet leder till ökade möjligheter 

till följsamhet för patientens fortsatta egenvård (Socialstyrelsen, 2015). Skulle kommunika-

tionsproblem från sjukvårdspersonalens sida föreligga är sannolikheten stor att vården blir 

objektivt inriktad, sjukdomsfokuserad och minskar chansen för patienten att bli delaktig i sin 

vård (Lewin, Skea, Entwistle, Zwarenstein & Dick, 2012).   

 

I Evans (2012) redovisas aktuella studier gällande patientdelaktighet utifrån individuella 

målsättningar. Delaktighet från patientens sida är eftersträvansvärt då involvering i 

rehabiliteringen ökar patienternas känsla av delaktighet och meningsfullhet. Målsättningarna 

som utarbetas tillsammans med patient och vårdgivare ska vara realistiska. I studien påvisades 

ett starkt samband mellan delaktighet och växande upplevelse av självständighet och 

självkänsla hos patienten. Detta ledde i sin tur till en reducerad känsla av stress. 

Målsättningarna som utarbetades fungerade både som ett bra sätt att utforma vårdplaner på 

och även som en klinisk betydelse för patientens chans till en fungerande rehabilitering 

(Evans, 2012). 
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Teoretisk utgångspunkt 

I arbetet som sjuksköterska ställs höga krav, både teoretiskt och praktiskt. Att tillämpa 

omvårdnadsteorier i praktiken är användbart för professionen då dessa teorier utgör grunden 

för utvecklingen inom vård- och omsorgsarbetet (Hall, 2010). En utmaning inom yrket som 

sjuksköterska är att framhålla patienten som individ samt se det objektiva sjukdomstillståndet 

som sekundärt. Det problemområdet kan stödjas av Joycee Travelbees omvårdnadsteori: 

människa-människa-förhållandet (Eide & Eide, 2009). Kommunikation, mänskliga 

förhållanden, mening och lidande är komponenter som alla utgör människan och är grunden 

för Travelbees teori enligt Kirkevold (2000) som menar på att kommunikationen är en av 

sjuksköterskans främsta hjälpmedel för att kunna dela samt uttrycka känslor och tankar med 

patienten. 

Enligt Eide och Eide (2009) ska sjuksköterskan med utgångspunkt från Travelbees 

omvårdnadsteori använda sig utav ett människa-människa-förhållande vid patientmöten för att 

öka möjligheten att se patienten som en enskild individ med specifika behov och gynnar 

därmed omvårdnadens syfte genom verbal kommunikation. En god kommunikation mellan 

sjuksköterska och patient kan främja flera av de problemområden som kan råda i och med 

sjukdom och/eller skada hos en patient, exempelvis isolering. För att uppmuntra patientens 

delaktighet kring sin vård är det viktigt att som sjuksköterska se hela individen och bibehålla 

en god och professionell kommunikation (Eide & Eide, 2009).  

Magnusson och Strid (2014) beskriver med utgångspunkt från Travelbees omvårdnadsteori 

kommunikationen som det centrala verktyget under omvårdnadssituationer då det möjliggör 

det mer personliga mötet med patienten som är viktig för den individanpassade vården. 

Människa-människa-förhållandet som utgörs av relationen mellan patient och sjuksköterska är 

angeläget för att främja varje enskild patients unika upplevelser och behov, istället för att 

generalisera alla patientgrupper utefter lika upplägg med vården. Kommunikationen inom 

vården är den grundläggande delen i omvårdnadsprocessen och ska fungera som ett 

hjälpmedel att nå en ömsesidig relation mellan patient och sjuksköterska (Magnusson & Strid, 

2014).  
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Professionens roll  
 

Svensk sjuksköterskeförening (2008) beskriver att personens delaktighet erfordras för att 

främja den subjektiva hälsan. Enligt Svensk sjuksköterskeförening (2008) menar WHO att 

delaktighet i samhället, empowerment, samarbete, självbestämmande och jämlikhet är de 

huvudsakliga komponenterna i det hälsofrämjande arbetet En respektfull kommunikation 

mellan patient och sjuksköterska måste råda för att patienten ska känna sig delaktig i vården. 

Om patienterna tillåts vara mer delaktiga, t.ex. använder sig av sin hälsofrämjande kapacitet 

och har ett större ansvar, ökar även de positiva effekterna i form av förhöjt välbefinnande. 

Som sjuksköterska är det av stor vikt att se dessa resurser hos patienten och göra patienten 

delaktig i sin vård för att främja hälsa. Sjuksköterskans roll är att vägleda och stödja patienten 

och dennes närstående för att patienten ska bli så självständig och autonom som möjligt vilket 

ger ett gynnsamt resultat för dem själva (Svensk sjuksköterskeförening, 2008). 

 

ICN:s etiska kod för sjuksköterskor (Svensk sjuksköterskeförening, 2014) avser att säkerställa 

att sjuksköterskor inriktar sig på att ha en bejakande inställning till att förmedla och använda 

sig av den forskning som finns i området omvårdnad och hälsa. Sjuksköterskan bör utifrån 

ICN:s etiska kod även arbeta på ett sådant sätt så att patienterna får tillräcklig information 

gällande exempelvis omvårdnad eller medicinsk behandling, så att patienten kan ge ett 

informerat samtycke eller välja att t.ex. avbryta behandling (Svensk sjuksköterskeförening, 

2014). 

 
 

Samhällsperspektiv  
 

De fysiska, psykiska och motoriska förändringar som uppkommit efter en förvärvad 

hjärnskada bearbetas även i hemmet efter utskrivning från sjukhuset. De handlingar och 

aktiviteter i vardagen som tidigare varit en självklarhet kan blir svåra eller till och med 

omöjliga att genomföra. Detta beror framför allt på hjärntrötthet, en längre tids sjukskrivning 

eller begränsad arbetstid och/eller sorg, depression eller ångest som är väldigt vanligt i 

situationer som dessa. Det kan utifrån ett samhällsperspektiv vara omöjligt att fysiskt märka 

av att en person med en förvärvad hjärnskada har svårigheter eller nedsättningar, då det ofta 

är osynligt. Detta är en nackdel då det kan innebära svårigheter för den drabbade personen att 

integrera i samhället som en ”normal” individ (Landstinget i Uppsala län, 2014).  
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I Johansson och Thams (2000) kvalitativa studie beskrivs personer som efter en förvärvad 

hjärnskada prioriterar livet annorlunda än innan skadan skedde. Efter skadan nedprioriterades 

arbetslivet och istället hade nya dimensioner gällande existentiella livsfrågor samt familjelivet 

blivit mer aktuella, detta trots att arbetslivet tidigare varit högprioriterat. Dock påpekas vikten 

av kollegor som en stöttande roll i patienternas fortsatta rehabilitering (Johansson & Thams, 

2000). Ur Eide och Eide (2009) beskrivs den bearbetande fasen efter en sjukdom som 

varierande från människa till människa. En del personer kan behöva bearbeta traumat med 

hjälp av involvering i samhället beträffande arbete och socialisation för att undertrycka de 

påfrestande känslorna som sjukdomen medfört. Andra är i behov av att bearbeta känslor och 

tankar genom sjukdomsfokuserade samtal och så vidare (Eide & Eide, 2009). 

 
Problemformulering 

 

Patienter med en förvärvad hjärnskada har ett stort behov av att vara delaktiga i sin vård 

utifrån sina egna förutsättningar (SFS, 2014:821) och därför är en förståelse för detta hos 

vårdpersonal viktigt. För att kompetent personal ska få möjligheten att öka sannolikheten för 

en patientens delaktighet i vården, är det av stor vikt att ta reda på patienters upplevelser av 

vad delaktighet och involvering i vården innebär för dem, vilket görs i denna studie. 

Ytterligare kunskap krävs för att öka patienters möjlighet till delaktighet (Aadal & Kirkevold, 

2011) framförallt med tanke på vikten av en tidig individuellt anpassad rehabilitering (Buhl & 

Pallesen, 2015). 

 

 

Syfte 

 

Syftet med denna studie var att beskriva hur personer (över 18 år) med förvärvad hjärnskada 

upplever/har upplevt delaktighet under sin vårdtid på en rehabiliteringsavdelning. 
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METOD 
 

Design 

 

Denna studie har en kvalitativ och beskrivande design med intervjuer som 

datainsamlingsmetod (Polit & Beck, 2010). 

 
 

Urval  

 

Urvalet gjordes genom ett strategiskt bekvämlighetsurval, vilket innebar att personer som var 

lättillgängliga medverkade i studien (Polit & Beck, 2010). Totalt tillfrågades tolv patienter 

med förvärvad hjärnskada som vårdats på en rehabiliteringsavdelning under fyra månader 

våren 2016 på ett universitetssjukhus i mellersta Sverige. Två patienter valde att tacka nej till 

deltagande i denna studie och därmed inkluderades tio patienter. Ingen informant valde att 

avbryta samverkan i studien under studiens gång. För att beröra olika upplevelser kring 

delaktighet riktades urvalet till patienter med olika livssituationer och erfarenheter, 

exempelvis gällande privat-, familje- och arbetsliv. Inklusionskriterierna var både män och 

kvinnor över 18 år som antingen skulle ha vårdats på rehabiliteringsavdelningen i minst fem 

arbetsdagar innan utskrivning till hemmet. Patienterna skulle förstå frågorna och förmedla 

verbala svar. Exklusionskriterierna var att personerna talade ett annat språk än svenska eller 

engelska, att kommunikationssvårigheter omöjliggjorde eller försvårade genomförandet av 

intervjuerna rådde. De tio personer som utgjorde urvalsgruppen bestod av hälften män och 

hälften kvinnor mellan åldrarna 44-65 år. Tiden som patienterna vårdats på avdelningen 

varierade mellan sex dagar till två månader.  

 

 

Kontext 

 

Rehabiliteringsavdelningen var nyligen renoverad med ljusa kulörer samt luftiga utrymmen. 

Alla patienter blev tilldelade en enkelsal, flerbäddssalar existerade inte. Varje enskild sal (där 

sex av tio intervjuer ägde rum) var ljudisolerade, utrustade med ett komplett badrum, tv, säng, 

nattduksbord samt bord och två fåtöljer vid ett stort fönster med utsikt från hög höjd. 
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Rummen upplevdes ljusa, rymliga och hemtrevliga. På avdelningen fick patienterna tillgång 

till olika rehabiliteringsmöjligheter, exempelvis ett kök och ett träningsrum där de kunde träna 

tillsammans med sjukgymnast eller på egen hand.  

 

Intervjuerna utfördes på patientrummen, helt ostört med stängd dörr. Med tanke på att de 

flesta patienterna hade en daglig kontakt med bland annat sjukgymnast, kurator, logoped, 

arbetsterapeut, sjuksköterska, undersköterska, läkare och psykolog samt schemalagda 

aktiviteter, var intervjuerna inbokade på patientens schematid. Detta var synligt för personal 

på en whiteboard i korridoren vilket medförde att samtliga i personalen tog del av 

informationen och lämnade rummet ostört. Telefonintervjuerna utfördes från en av 

författarnas hem till respektive informanter. Dörrar och fönster var stängda och låsta för att 

försäkra informanternas anonymitet.  

 
 

Datainsamlingsmetod 

 

Intervjuerna var semistrukturerade och utformade med öppna frågor, detta för att 

datainsamlingen skulle vara relevant och besvara syftet (Polit & Beck, 2010). En 

intervjuguide (bilaga 1) med sju frågor gällande delaktighet utformades inför 

datainsamlingen. Frågor ställdes gällande ålder, längden av vårdtiden, informanternas 

definition av delaktighet, samt en eventuell förklaring från Socialstyrelsens (i.d.) definition av 

delaktighet vid behov. Informanterna blev även tillfrågade om och hur de upplevt sig 

delaktiga/icke delaktiga under vårdtiden. Intervjun avslutades med frågor om på vilket sätt 

informanterna tyckte att delaktigheten hade kunnat ha någon betydelse för sin rehabilitering 

och om de hade förslag på hur delaktigheten under vårdtiden skulle kunna utvecklas. För att 

kontrollera frågornas relevans för studiens syfte, samt möjlighet att besvaras, pilot-testades 

intervjuguiden på två personer som uppfyllde studiens inklusionskriterier och som under tiden 

för datainsamlingen var inneliggande på rehabiliteringsavdelningen. Inga ändringar i 

intervjuguiden gjordes efter pilotintervjuerna och materialet från pilotintervjuerna 

inkluderades i studien. 
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Tillvägagångssätt 

 

Efter godkännande att genomföra studien av medicinskt ansvarig på avdelningen delades ett 

enkelt utformat informationsbrev (bilaga 2) ut till sex inneliggande patienter som uppfyllde 

inklusionskriterierna på avdelningen. Muntlig information (liknande informationen från 

informationsbrevet, bilaga 2) förmedlades till de fyra utskrivna patienter som förfrågades om 

att delta i studien. Dessa valdes ut, kontaktades och tillfrågades av ansvarig sjuksköterska på 

avdelningen. Både skriftlig och muntlig information omfattade studiens syfte och patienternas 

rättigheter under studiens gång. Bland annat hade patienterna möjligheten att när som helst 

välja att avbryta sin medverkan i studien. Samtycke undertecknades skriftligt för inneliggande 

patienter eller muntligt via inspelningen i samband med telefonintervjuerna. Intervjuerna 

utfördes både på patienternas rum på avdelningen, där en person aktivt intervjuade samt 

spelade i och en person observerade, och via telefon där en person aktivt intervjuade samt 

spelade in samtalet. De inspelade intervjuerna tog 15-30 minuter per intervju. Alla intervjuer 

fortlöpte ostört då samtliga intervjuer på förhand hade planerats in efter en tid som passade 

både författarna och informanterna.  Efter datainsamlingen transkriberades och analyserades 

intervjuerna med hjälp av innehållsanalys inspirerad av Graneheim och Lundman (2012).  

 

 
Forskningsetiska överväganden 

 

Vid en studie är det viktigt att patientens integritet och självbestämmande värnas om. Lagen 

om etikprövning av forskning (2003:460) som avser människor, trädde i kraft 2004 och 

poängterar att deltagande personer i en studie ska bli informerade om den planerade 

forskningens syfte så de har möjlighet till ett ställningstagande om medverkan eller inte. 

Samtycke till deltagande i en studie ska alltid vara frivillig och medverkan ska dokumenteras, 

samt kunna återkallas med omedelbar verkan när som helst under studiens gång. Då patienter 

med en förvärvad hjärnskada kan ha svårigheter att ta in information och uttrycka sig i språk 

och tal (Krogstad, Björkdal & Larsson, 2012), är det av stor vikt att uppmärksamma att 

informationen förståtts av patienten och att denne ges möjlighet att förmedla eventuella frågor 

och funderingar inför deltagandet. I denna studie informerades patienterna muntligt och 

skriftligt, för att möjliggöra ett frivilligt samtycke och så långt som möjligt säkerställa att 

patienten erhållit tillräcklig information inför intervjuerna. Intervjuerna spelades sedan in och 

därefter förvarades de inlåsta hemma hos en av författarna tills dess att ljudfilerna 
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transkriberades. Direkt efter transkribering raderades ljudfilerna. I denna studie sparades inte 

personuppgifter som lämnades vid samtycke, utan ersattes med kodnamn. Utifrån Codex 

(2016) möjliggör detta en analys av insamlad data som bibehåller patienternas rätt till 

anonymitet. 

 
 

Bearbetning och analys 

 

En kvalitativ innehållsanalys användes efter datainsamlingen för att analysera inhämtad 

information på latent nivå och för att urskilja likheter och skillnader i texten (Graneheim & 

Lundman, 2012). Detta innebär att den underliggande meningen från intervjuerna tolkas av 

författarna. Intervjuerna lästes igenom ett flertal gånger av båda författarna för att säkerställa 

att intervjuerna var fullständiga samt för att få en överblick över insamlad data. 

 

Varje intervju transkriberades enskilt och meningsbärande enheter bildades utifrån stycken i 

intervjuerna som följde en röd tråd. De meningsbärande enheterna är enligt Graneheim och 

Lundman (2012) det innehåll från intervjuerna som är relevanta och intressanta för studiens 

syfte. Efter att de meningsbärande enheterna identifierats kondenserades dessa, vilket enligt 

Graneheim och Lundman (2012) innebär att det huvudsakliga innehållet kvarstår trots att 

texten skrivs om och förkortas. Därefter kodades det manifesta materialet, det vill säga att det 

centrala från de kondenserade meningsbärande enheterna återspeglades utan tolkning av 

texten (Graneheim & Lundman, 2012). Subkategorier identifierades utifrån författarnas 

tolkning av kodernas huvudsakliga innehåll, detta efter att materialet sammanställts i ett 

dokument (se tabell 1). Ur subkategorierna formades kategorier vilka författarna bearbetade 

fram genom att interpretera materialet på en latent nivå. Kategorierna påvisade två tydliga 

mönster gällande delaktighet och på så sätt utformades två teman. Enligt Graneheim och 

Lundman (2012) återspeglar temat helheten i innehållsanalysen som urskiljs i materialet. De 

två teman som identifierades i denna studie var ”delaktighet” och ”icke delaktighet”, vilka 

även svarade på syftet med denna studie. 
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Tabell 1. Exempel på kvalitativ innehållsanalys. 

Meningsbärandeenhet Kondenserade 
meningsbärande

enhet 

Kod Subkategori Kategori Tema 

… Att de inte pratar, 
bestämmer, pratar över 

huvudet… Och talar om för 
mig om vad som ska göras… 

Jag vill ju vara med och 
höra… Och bestämma… 

Att de inte pratar 
över huvudet och 
bestämmer saker 
utan mig. Jag vill 
vara med, höra 
och bestämma. 

Informanten vill 
vara med, höra 
och bestämma. 

Inkluderande 
i vad som 

sägs 

 
 

Informerad 
patient 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Delaktig-
het 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Involverad i 
besluts- 

processen 

… Om jag tyckt att jag inte 
fått tillräckligt information 
så har jag väl försökt att 

skaffa mig det så att säga, att 
påkalla uppmärksamhet från 
personalen, att de sätter sig 
ned och förklarar saker… 

Jag har påkallat 
uppmärksamhet 
av personal vid 
upplevelse av 

otillräcklig 
information. 

Vid bristfällig 
information, 

krävde 
informanten 
personalens 

uppmärksamhet. 

Upp- 
märksam 
personal 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kompetent 
personal 

Bristfällig 
information 

Jag tyckte att det var en helt 
underbar avdelning med 

underbara människor… Jag 
kände mig väldigt 

omhändertagen på det 
viset… Alla förstod… och 
bemötte mig jätte bra… 

 
 

Jag kände mig 
omhändertagen då 

alla förstod och 
bemötte mig bra. 

 
 

Informanten 
kände sig sedd 
och förstådd. 

 
Omhänder-

tagande 

Gott 
bemötande 

De här kuratorssamtalen där 
jag äntligen fick… där de 
förstod vad jag menade… 

Ibland kan man ju känna sig 
lite dum när man säger saker 

och ting… Typ ”det här 
kanske inte är så viktigt” 
men det togs på väldigt 

allvar allting. 

Under 
kuratorssamtalen 
förstod de vad jag 
menade och mina 

frågor togs på 
allvar. 

Personalen 
uppfattade vad 

informanten 
uttryckte och 

funderingar och 
frågor togs 

seriöst 

Förståelse 

Respekt 

… Så nu den här veckan så 
har jag ju fått betydligt mer 

in, så där har jag ju 
verkligen påverkat. 

Denna vecka har 
jag påverkat 

schemauppläggni
ngen. 

Informanten 
utövade 

inflytande som 
berörde 

informanten 

Påverkan Informerad 
patient 

Självbe- 
stämmande 

… Det var väl första veckan 
som jag inte var delaktig för 
då följde jag bara... Med och 
funderade över vad det var 
de ville att jag skulle göra 
och vad det skulle gå ut på 

och så… 

 
Första veckan var 
jag inte delaktig. 

Då följde jag bara 
med… 

 
Informanten 

följde 
instruktioner 
och försökte 

förstå poängen. 

Oengagerad  
 
 
 
 
 

Kontroll-
förlust 

 
 
 
 
 
 

Icke 
delaktig 

Rätta sig 
efter 

Då hade de ju pratat ihop 
sig, så då kom ju det höra att 

”vi vill ju att du ska vara 
kvar i två eller tre veckor 

till”… Så jag kände mig lite 
lurad alltså 

De hade pratat 
ihop sig tidigare 
gällande längden 
på min vårdtid. 

Då kände jag mig 
lurad. 

 
Upplevelse av 

att ha blivit förd 
bakom ljuset. 

Känsla av 
samman-
gaddning 

 
Bedragen 
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RESULTAT  
 

Resultatet av det insamlade materialet redovisas nedan. Tre kategorier identifierades under 

frågeområdet ”delaktighet” samt två kategorier under frågeområdet ”icke-delaktighet”. En 

kortare sammanfattning av resultatet sammanställs i en tabell med en översikt av de fem 

kategorierna och de två teman, se tabell 2. Citat från intervjuerna som stärker temans 

kategorier redovisas i sammanfattade texter nedan.  

 

Tabell 2. Översikt av kategorier och teman. 

Kategorier Tema 
Kompetent personal  

Delaktighet Informerad patient 
Självständighet 

Bristfällig information Icke delaktighet 
Kontrollförlust 

 

Delaktighet 

 

Kompetent personal 
 

Informanter uttryckte en engagerad personalgrupp som lyssnade på, anpassade sig efter och 

motiverade samt uppmuntrade patienterna till att bland annat utföra utmanande aktiviteter 

under kontrollerade former. Den individuellt anpassade vården som erbjöds av personalen på 

avdelningen samt vårdens upplägg utformades utifrån patientens önskemål och behov. 

”Men annars så får jag vara med och bestämma… Sjukgymnasten 

är kanon. Han är en sådan där som man litar på... Han lyssnar ju 

och jag har fått prova sådant som jag aldrig trodde jag skulle 

liksom hantera… Jag trodde ju att jag skulle kunna stå och då sa 

han, ställ dig då… Och anpassar sig… Han är med och 

överbevisar mig att jag har fel… Men då behöver jag inte hålla på 

att fundera om det mer, då har vi testat det och då vet jag att nu 

måste jag träna lite till innan jag kan ställa mig upp…” 

(Informant 1) 
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Informanter poängterade den duktiga personalgruppen som engagerade patienter att delta i 

den utsträckning som de förmådde. Vid känsla av otillräcklig information påkallades 

personalens uppmärksamhet och patienter blev bemötta på ett omhändertagande och 

förstående sätt. Frågeställningar och funderingar som informanter uttryckte var viktiga togs på 

största allvar och förståelse från personalgruppens sida rådde. Personalgruppen upplevdes av 

informanter som mycket engagerade, hänsynsfulla och prioriterade det som var väsentligt för 

patienten att satsa på.  

 

”… Om jag tyckt att jag inte fått tillräckligt information så har jag 

väl försökt att skaffa mig det så att säga, att påkalla 

uppmärksamhet från personalen, att de sätter sig ned och förklarar 

saker och så här… Jag tyckte att det var en helt underbar 

avdelning med underbara människor… Jag kände mig väldigt 

omhändertagen på det viset… Alla förstod… och bemötte mig jätte 

bra… De här kuratorssamtalen där jag äntligen fick… där de 

förstod vad jag menade… Ibland kan man ju känna sig lite dum 

när man säger saker och ting… Typ ”det här kanske inte är så 

viktigt” men det togs på väldigt allvar allting.” 

(Informant 7)  
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Informanter uppgav en upplevelse av kontroll på situationen gällande sjukdom och förlopp, 

efter god information från samtliga i personalen. Enligt informanterna anpassade sig 

personalen utefter patienternas individuella förutsättningar. En upplevelse av god 

kommunikation och teamarbete bland arbetsterapeut, sjukgymnast, psykolog, läkare och 

sjuksköterskor infann sig hos informanterna. Informanterna upplevde en engagerad 

personalgrupp som prioriterade patienternas önskemål och behov. 

 

”… Man behöver inte tjata till alla… Utan säger man något 

önskemål till en så vet alla det efter en stund… Här jobbar man 

som team… Man behöver inte hålla på och upprepa sig… Det är 

jobbigt som patient att behöva tjata och tjata och tjata på oftast 

små saker liksom…” 

(Informant 1)  

 

Att personalen inte kan tilltala patienterna hur som helst och om vad som helst och kan 

motivera till fördelar och nackdelar med rehabilitering beskrevs som betydelsefullt. Det ingav 

ett förtroende för personalen och fick patienters uppmärksamhet och motivation att följa 

instruktioner.  

 

”… Så hon kunde förklara varför jag inte skulle göra så för jag 

tyckte inte det hände någonting… Men sen började jag lyssna… 

För hon kunde förklara varför jag inte skulle göra så… För då 

köper jag det… Man ska lyssna mera och suga in för de vet bäst… 

Men det är inte lätt för dem och de får de inte säga vad som 

helst…” 

(Informant 6)  
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Informerad patient 
 

Under intervjuerna berättade informanterna om känslan av att bli involverade under bland 

annat dagliga aktiviteter, vårdens upplägg och målsättningar. De upplevde att personalen 

förklarade och informerade samt gav förslag på aktiviteter, vilket möjliggjorde beslutsfattning 

där patienten hade sista ordet. Personalgruppen möjliggjorde att patienterna var delaktiga 

genom att inte prata över huvudet. Informanter beskrev en känsla av att bli involverad i 

samtalet samt få planen och målsättningarna med vården förklarat för sig.  

 

”Vi har ju sån där möten… Och sen får man säga sin egen, hur 

man tycker… Förra mötet sa jag att jag vill, att jag måste kunna 

börja gå… Ja de frågar vad jag vill, sen säger jag vad jag vill… 

Jag tycker att jag får vara med på alltihopa.” 

(Informant 3) 

 

”... Att man får bra information… Och kan förstå sin situation... 

Att man klarar sig mer och mer själv. Det tycker jag var bra att de 

lät en hålla på, att man fick duscha själv och bädda sängen och 

göra en hel del sådana här saker…” 

(Informant 5) 

 

Informanter beskrev en trygghetskänsla under vårdtillfället. De fick vara med och bestämma 

och även lära sig om sitt tillstånd. De fick vara delaktiga i upplägget och utförandet av vården 

både fysiskt och verbalt genom att säga sin ståndpunkt. En känsla av trygghet infann sig då 

personal involverade patienterna till delaktighet. Informanter förklarade självständigheten 

som viktig för den fortsatta rehabiliteringen. 
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”… Som patient är det väl att jag styr… Jag vill ju veta vad… 

Delaktighet för mig är att jag vet vad som händer och att jag kan 

påverka vad som händer. Och sen att jag får veta varför 

personalen, i det här fallet, varför de vill att saker och ting ska ske, 

så jag kan ta ställning till om det är ett bra eller ett dåligt beslut… 

Och vara med och påverka det, för annars har man ju ingen 

aning… Förra veckan så gjorde vi ändringar bara för att jag 

kände att: nej, jag vill ha det här istället, det här är mycket bättre 

och ni måste stoppa in fler saker för annars åker jag hem.” 

(Informant 10) 

 

Informanter beskrev att de hade möjlighet att under bland annat de veckovisa team-mötena 

kunna påverka nya målsättningar och eventuella ändringar i den individuella 

rehabiliteringsplanen. Patienter fick möjlighet att välja och tycka till om upplägg av vården 

för att själva bli engagerade och tillfreds. 

 

”… Jo, det finns ett team här som göra… Prata, logoped… Dom 

har psykolog också om man vill ha det, berätta nästa vecka och sen 

så är det en arbetsterapeut… Varje vecka så får man ny schema… 

Alla har möte här.” 

(Informant 2) 

 

”… Så nu den här veckan så har jag ju fått betydligt mer in, så där 

har jag ju verkligen påverkat.” 

(Informant 10) 

 

Självständighet 
 

Då personalen inte alltid var tillgänglig uppgav informanter att de på eget initiativ tog tillfället 

till egen träning. Informanter förklarade även att rehabiliteringen tillsammans med personalen 

låg som grund till att på egen hand utföra övningar utan personalens närvaro, och på så sätt 

öka självkänslan, tryggheten och självständigheten. 
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”… Klockan fem på morgonen kanske det inte är så många 

sjukgymnaster i farten… då är jag och tränar i källaren… Jag har 

aldrig ringt på klockan här… Inte ens när jag ramlade omkull…” 

(Informant 4) 

 

”… Jag kan klara mig ute och gå omkring med denna rollator och 

jag behöver inte vara så orolig för att jag ska ramla när jag går 

över trottoarkanter och så här…” 

(Informant 8) 

 

Icke delaktighet 

 

Bristfällig information 
 

Informanter beskrev upplevda situationer då de inte upplevt (för dem) adekvat information 

från personalen. Dessa situationer upplevdes bland annat som otäcka och irriterande på grund 

av detta. En känsla av att inte vara delaktig och inkluderad i sin vård infann sig och en 

bristande tillit till personalen uppstod. En situation som denna skulle kunna påverka den 

framtida interaktionen mellan personal och patient.  

 

”… Jag ville veta om vad blodförgiftningen berodde på... så kunde 

de inte berätta… så jag sa kan du inte leta, nej då måste de ju 

skickas hem…” 

(Informant 6) 

 

 

”… Jag fick ett brev… Det var något kryssmarkerade på själva 

kraniet på bilden, så frågade jag henne ”vad ska jag göra med det 

här?” ”ja” sa hon att hon skulle gå och fråga, så försvann hon 

med det och jag fick aldrig tillbaka det... hon som skulle hjälpa 

mig… lämnade det någon annan stans… jag tycker att det var 

otäckt i en sådan situation för jag tänker att där är jag så pass 

svag…” 

(Informant 8) 
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Trots individuellt utformade rehabiliteringsprogram upplevde informanten en otillräcklig 

delaktighet under bland annat beslutsfattandet om antal timmar av sjukgymnastik.  

 

… Det kanske var lite grann i den här rehabiliteringshistorien, att 

sjukgymnast… Jag hade kanske velat jobba lite… Mer. 

(Informant 7) 

 

Kontrollförlust 

 

En informant poängterade vikten av personalens kunnande då den bristfälliga kunskapen hos 

patienten inom just detta sjukdomstillstånd begränsade möjligheten till delaktighet. 

Informanten upplevde sin bristfälliga kunskap som otillräcklig för att ta eget ansvar och 

beslutsfattning i sin vård. Personalens kunnande kompletterade då detta. 

 

”... Man kan ju inte vara med och bestämma när man inte vet… 

När man inte varit med om det förut, man vet ju heller inte vad som 

är bra för mig… När man inte begriper så mycket om träning, det 

är ju annat när man jobbar med det… Man litar ju på dem.” 

(Informant 9) 

 

En informant nämnde den första tiden på avdelningen som en upplevelse av att inte vara 

delaktig på grund av sjukdomstillståndet. Under utskrivningsplaneringen upplevde 

informanten sig lurad av personalen, då informanten upplevde att de hade tagit beslut utan att 

delge detta. Vissa vårdsituationer försvårade eller omöjliggjorde patienter delaktiga för 

patientsäkerhetens skull, detta berodde på exempelvis smittsamt sjukdomstillstånd eller då 

patienten var nyinskriven.   

 

… Det var väl första veckan som jag inte var delaktig för då följde 

jag bara... Med och funderade över vad det var de ville att jag 

skulle göra och vad det skulle gå ut på och så… Då hade de ju 

pratat ihop sig, så då kom ju det hära att ”vi vill ju att du ska vara 

kvar i två eller tre veckor till”… Så jag kände mig lite lurad alltså. 

(Informant 10) 
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DISKUSSION  
 

Studiens syfte var att beskriva hur patienter med förvärvad hjärnskada upplevde delaktighet 

under vårdtiden på en rehabiliteringsavdelning. Det var flera av informanterna vars berättelser 

liknade varandra i frågan om delaktighet på vårdavdelningen. Samtliga informanter beskrev 

att de upplevt sig vara delaktiga någon gång under vårdtiden på rehabiliteringsavdelningen. 

Det handlade bland annat om att de upplevde att de fått tillräcklig information från personalen 

angående sjukdom och vårdförlopp; den kompetenta personal som anpassade sig efter 

patienternas individuella behov och önskemål; samt att möjligheten till självständighet under 

exempelvis träning förekom. Ett flertal informanter beskrev även upplevelser av att inte vara 

delaktiga under vårdtiden. Bristfällig information från personalens sida; samt en känsla av 

kontrollförlust var de huvudsakliga anledningarna till detta.  

 
 

Resultatdiskussion  

 

Delaktighet 

 

Informanterna uttryckte att personalgruppen på avdelningen var engagerad, lyssnade, 

motiverade och anpassade sig efter patienterna vid aktiviteter och egen omvårdnad i den 

utsträckning som patienten förmådde. I socialstyrelsen (2015) poängteras just vikten av att 

legitimerad sjukvårdspersonal ska involvera och stötta patienten samt se deras individuella 

behov och förmågor (Socialstyrelsen, 2015). Informanter uttryckte i denna studie en känsla av 

att personalen tog hänsyn till och anpassade sig efter deras förutsättningar vilket även tas upp 

i Aadal och Kirkevold (2011) som ett grundläggande område för delaktighet under 

rehabiliteringsprocessen.  

 

Informanterna beskrev att upplägget av vården utformades utefter patientens önskemål och 

behov.  De berättade även om en känsla av involvering vid målsättningar, samt möjlighet till 

beslutsfattning. Genom att de fick uttrycka sin åsikt gällande upplägg och utförande av vården 

upplevdes en känsla av delaktighet. En upplevd känsla av delaktighet hos patienten är enligt 

Evans (2012) betydelsefull då det i hans studie påvisades en ökad självkänsla och 
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självständighet i vården. Hilborn (2016) beskriver att bedriven vård med lång- och kortsiktiga 

mål, där utredning av patientens kapacitet till utförandet av fysisk aktivitet kontinuerligt följs 

upp, är viktigt. Under tiden förrehabiliteringen fortgår omformuleras målen (Hillborn, 2016). 

Detta är något som informanterna beskrev var av vikt att dessa mål, både kort- och 

långsiktiga, utformades tillsammans med personalen och att informanterna kunde säga sin 

åsikt, och på så sätt vara delaktiga. 

 

En informant uppmärksammade att personalen inte tilltalade patienterna hur som helst om vad 

som helst samt upplevde en trygghetskänsla då personalen hade förmåga att motivera fördelar 

och nackdelar med rehabiliteringsområden. Det ingav ett förtroende för personalen och ökade 

motivationen hos patienterna. Socialstyrelsen (2009) behandlar hälso- och 

sjukvårdspersonalens professionella kunskap gällande bland annat informationsgivning, 

kommunikationskrav och dess betydelse för en god vård (Socialstyrelsen, 2009). För patienter 

är det betydelsefullt att personalen är kompetent då det skapar en trygg och säker vårdmiljö. 

Rehabiliteringens upplägg tillsammans med personalen, och fullständig information uttryckte 

informanterna som en viktig grund för vården. Det ingav en känsla av självständighet, 

självkänsla och trygghet samt kontroll på situationen. För att öka möjligheten till delaktighet 

hos patienten menar Krogstad och medarbetare (2012) att detta kräver en kompetent personal 

som möjliggör att patienten har en central roll i sin rehabilitering.  

 

Upplevelsen av en god kommunikation mellan patient och personalgrupp samt teamarbete 

bland arbetsterapeut, sjukgymnast, psykolog, läkare och sjuksköterskor infann sig hos 

informanterna. Lewin och medarbetare (2012) betonar vikten av god kommunikation för att 

minska risken för en sjukdomsfokuserad och objektivt inriktad vård, vilket i sig kan leda till 

reducerad delaktighet (Lewin et al., 2012). Sjuksköterskan ska enligt Eide och Eide (2009) 

med utgångspunkt från Travelbees omvårdnadsteori använda sig utav ett människa-människa-

förhållande. Detta för att värna som den personcentrerade vården, som syftar till att patienten 

har mer makt och ansvar (Ekman & Norberg, 2013), samt främja patientens delaktighet, där 

den verbala kommunikationen är central (Eide & Eide, 2009).  

 

Informanterna beskrev möjligheten till att påverka målsättningar samt eventuella ändringar i 

rehabiliteringen. En god kommunikation mellan personal och patient främjade möjligheten till 

patientdelaktighet och en individuellt bedriven vård. Enligt Gerber och Gargaro (2015) kan 

patientens delaktighet i vården öka möjligheten till en god rehabilitering.  
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Icke-delaktighet 
 

Bristande information har hos informanterna upplevts som otäckt och irriterande. 

Informanterna beskrev situationer då de upplevt otillräcklig information och därför påkallat 

personalens uppmärksamhet. Då informanterna delgav personalen att de inte fått tillräcklig 

information fick de ett omhändertagande och förstående bemötande. Frågeställningar och 

funderingar togs på största allvar från personalgruppen. Socialstyrelsen (2015) menar att en 

ökad trygghetskänsla hos patienten uppstår vid kontinuerlig återkoppling och säkerställande 

av information som gett patienten. Denna kommunikation mellan patient och personal är 

viktig hos båda parter för att garantera likartade målsättningar samt kunna uppfylla en god 

vård.  

 

Vid tillfällen då personalen inte varit tillgänglig uppgav informanter att de tagit egna initiativ 

till handling. Vid situationer som dessa skulle det eventuellt kunna leda till en ökad känsla av 

självständighet och/eller möjligtvis en minskad känsla av delaktighet. En situation som denna 

skulle även kunna riskera att patientsäkerheten avtar, därför kan det vara till stor vikt att 

kommunicera med patienten och identifiera och bekräfta individuella behov och på så sätt 

främja patients säkerhet enligt Socialstyrelsen (2015).  

 

Informanter har vid tillfälle önskat ett annorlunda upplägg på vården. En informant beskrev 

att trots individuellt utformade rehabiliteringsprogram rådde en bristande känsla av 

delaktighet i vissa situationer, bland annat tid avsedd för sjukgymnastik. Personalens 

kunnande har hos en annan informant upplevts som betydelsefull. Informanten poängterade 

den bristfälliga kunskap hos de flesta patienter som otillräcklig för att kunna vara delaktig. 

Krogstad och medarbetare (2012) menar på att patienten ska ha en central roll i sin vård och 

att personal ska vara kompetent för att öka möjligheten till delaktighet (Krogstad et al., 2012). 

Informanten beskrev dock det motsatta, att på grund av bristande kunskap inom området 

kanske inte alltid en delaktig patient leder till gynnsamma effekter för rehabiliteringen. Detta 

är bra att poängtera då vården ska vara individuellt anpassad och utformad efter patientens 

behov (Socialstyrelsen, 2015). 

 

Informanter beskrev händelser som ledde till en känsla av kontrollförlust och bristfällig 

delaktighet. En informant upplevde detta på grund isolering efter ett nytillkommet 

insjuknande och en annan informant upplevde sig under en situation lurad av personalen då de 
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fattat beslut utan att delge detta till patienten. I studien av Waszynski och medarbetare (2013) 

sågs ett samband mellan patienter med förvärvad hjärnskada i en vårdmiljö och en ökad risk 

för ett ändrat beteendemönster som kunde yttra sig som stress, agitation, utåtagerande 

beteende och kontrollförlust. För att förebygga detta följdes individuellt utformade 

aktivitetsprogram (Waszynski et al., 2013). Den beskrivande känslan av kontrollförlust hos 

informanterna hade möjligtvis kunnat undvikas med hjälp av tydligt utformade 

aktivitetsprogram, muntlig samt skriftlig information och kommunikation mellan patient och 

personal.  

 

 

Klinisk relevans 
 

Från resultatet som framkommit i denna studie går det att urskilja patienter som både har 

upplevt sig delaktiga och icke delaktiga under sin rehabilitering. Detta resultat är betydande 

då sjuksköterskans roll är att göra patienten delaktig och involverad i vården samt att öka 

patienternas känsla av delaktighet och meningsfullhet (Evans, 2012). För de patienter som 

upplevt känslan av delaktighet kan få en ökad motivation och följsamheten i den viktiga 

rehabiliteringen (Lohne, Raknestangen, Mastad & Kjaerstad, 2011). Alla deltagande 

informanter i denna studie kunde beskriva något eller flera tillfällen då de upplevt delaktighet 

i vården. Detta är viktigt hos patientgruppen som drabbats av en förvärvad hjärnskada då det 

från forskning enligt Krogstad, Björkdahl och Larsson (2012) finns möjlighet för de förstörda 

hjärncellerna att nybildas genom en god efterföljande rehabilitering. Informanter har under 

denna studies gång förklarat hur involveringen och den individanpassade vården utgjort en 

betydande roll för deras rehabilitering, detta kan stödjas av tidigare forskning som påvisat att 

just målsättningarna som utarbetades tillsammans med patienten har haft en klinisk betydelse 

för patientens chans till en fungerande rehabilitering (Evans, 2012). Den personalgrupp som 

varit involverad i patientens vård har beskrivits som mycket viktig. Denna studies resultat kan 

ha en betydande roll utifrån fler vårdperspektiv, då relationen mellan sjuksköterskor och 

patienter alltid råder i någon form inom vården. Utefter information som framkommit i denna 

studie drar författarna slutsatsen att det är av stor vikt att denna patientgrupp får en 

grundläggande och trygg rehabilitering då strävan att integrera i samhället och den tidigare 

livsstilen efter utskrivning är prioriterad. 
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Metoddiskussion  

 

Giltighet 
 

För att säkerställa att resultatet i denna studie bygger på patienternas upplevelse snarare än 

författarnas tolkning av det som studien syftar till att studera (Polit & Beck, 2010), har en 

kvalitativ metod använts. För att informanterna mer naturligt skulle kunna besvara frågor 

kring delaktighet valdes inklusionskriterierna ut som finns beskrivna i metoden, detta 

överensstämmer med Graneheim och Lundmans (2012) beskrivning av definitionen av en 

studies giltighet. En av inklusionskriterierna var att informanterna vårdats minst fem 

arbetsdagar för att ge en mer rättvist bild över personalens agerande och de rådande rutinerna 

på avdelningen. Detta är en faktor som stärker studiens giltighet. Då vårdplatserna på 

avdelningen där studien utfördes var få, blev antalet intervjuer färre än väntat. Detta 

åtgärdades genom att utföra intervjuer via telefon, vilket inte anses ha påverkat resultatet 

jämfört med att bara använda sig av ett mindre antal informanter. Till alla informanter ställdes 

samma frågor, vilka ingick i intervjuguiden. Ingen av informanterna hade sett frågorna i 

förväg och på så vis kunnat påverka svaren. För att få bredare svar på frågorna användes 

semistrukturerade utformade intervjuer, dvs. att öppna frågor utformades. Då 

informantgruppen bestod av lika många kvinnor som män i studien, ökar detta studiens 

giltighet, vilket är en styrka i en studie som denna enligt Graneheim och Lundman (2012). 

 

 

Tillförlitlighet 

 

Denna studies tillförlitlighet kan styrkas genom tidigare studiers (Waszynski et al., 2013) 

resultat gällande delaktighetens inverkan och betydelse hos patienten och kan liknas med 

denna studies resultat. Det ansågs även fördelaktigt att utföra intervjuer med ett begränsat 

antal informanter för att ta reda på upplevelsen av ett fenomen (Polit & Beck, 2010) som 

besvarar studiens syfte. Eftersom båda författarna till denna studie har intervjuat hälften av 

informanterna vardera, samt att författarna analyserade den insamlade datan kritiskt 

tillsammans, kan det stärka tillförlitligheten, då Granehim och Lundman (2012) menar på att 

upplägget av intervjuer kan variera mellan författare som utför intervjuerna, man även ge en 

mer varierad bild av i denna studie patienters känsla av delaktighet.  
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Trovärdighet 
 

Vid de intervjuer som ägde rum på avdelningen närvarade båda författarna där den ena ställde 

frågorna och den andra satt bredvid och försäkrade att inspelningen fungerade. Alla intervjuer 

avlyssnades och transkriberades var för sig. Då en kvalitativ analysmetod är ute efter att 

undersöka varje enskild individs upplevelse är det av stor vikt att så objektivt som möjligt 

undvika feltolkningar enligt Polit och Beck (2010). Ingen av författarna hade någon erfarenhet 

av rehabiliteringvård och på så sätt kan inte någon förförståelse ha influerat studiens resultat. 

Att intervjuerna analyserades tillsammans förstärker studiens resultat och därmed, 

trovärdighet.  

 

 

Överförbarhet 
 

I metoden återfinns en detaljerad beskrivning över studiens samtliga steg för att öka chanserna 

till överförbarhet (Polit & Beck, 2010). I bakgrunden återfinns beskrivning av kontext av 

vårdmiljön på rehabiliteringsavdelningen. Urvalet av patienter så som kön, ålder, antalet 

tillfrågande och deltagande informanter, inklusions- och exklusionskriterier, 

datainsamlingsmetoden som används, samt tillvägagångssättet finns beskrivet i metoden, 

vilket möjliggör att denna studie skulle kunna genomföras på patienter med en förvärvad 

hjärnskada på en rehabiliteringsavdelning i Sverige. Enligt Graneheim och Lundman (2012) 

är det dock upp till läsaren själv att dra slutsatsen angående överförbarhet.  
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Svagheter i arbetet 

 

I denna studie inkluderades endast patienter som kunde förmedla sig verbalt. Denna 

patientgrupp har i och med det en större möjlighet att kunna påverka och delta aktivt i sin 

rehabilitering jämfört med patienter utan denna förmåga. Resultatet hade antagligen sett 

annorlunda ut om även patienter utan verbal förmåga inkluderats. En annan svaghet i arbetet 

var upplägget av intervjuguiden. I frågan ”Vad innebär delaktighet för dig?” redogjorde 

författarna vid behov (hälften av intervjuerna) Socialstyrelsens (i.d.) definition av delaktighet. 

Detta kan ha påverkat patienternas fortsatta svar under intervjuernas gång. Resultatet från 

intervjuerna hade möjligtvis kunnat se annorlunda ut om åldersgruppen inom informanterna 

varit mer spridd. Denna studie inkluderade personer över arton år men informanternas ålder 

varierade mellan 44-65 år.  
 

 

Styrkor i arbetet 

 

En kvalitativ metod tillämpades i denna studie, då syftet med studien var att studera 

upplevelsen av delaktighet. En styrka i denna studie var att det inte gick att påvisa någon 

större skillnad på informanternas svar angående delaktighet beroende på om intervjun 

utfördes på avdelning eller via telefon. Ännu en styrka gällande inklusionskriterier angående 

könsfördelning var att hälften var män och hälften var kvinnor. Båda författarna analyserade 

det insamlade materialet kritiskt tillsammans, vilket styrker resultatet som påvisades.  
 

 

Etiska resonemang 
 

Under hela studiens gång kunde informanternas anonymitet säkerställas genom att ljudfilerna 

hölls inlåsta samt raderades efter transkribering. Informanternas namn som uppgavs id 

samtycke till deltagande i studien dokumenterades aldrig, utan byttes ut mot nummer. 

Informanterna informerades innan deltagandet att de när som helst under studiens gång kunde 

tillkännage beslut om att avbryta deltagandet. Med hänsyn till informanterna som intervjuades 

via telefon var bara en av författarna närvarande vid varje enskilt samtal. 
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Förslag till vidare forskning 
 

En förvärvad hjärnskada kan drabba alla människor antingen på grund av yttre våld eller t.ex. 

stroke och 70 000 personer dabbas årligen i Sverige (Johansson et al., 2015). Såväl fysiska 

som motoriska och kognitiva svårigheter kan uppkomma efter en förvärvad hjärnskada 

(Lohne et al., 2011) vilket gör denna patientgrupp ytterst varierande i behovet av eftervård 

och rehabilitering. Det är därmed av stor betydelse att fortsatt forskning bedrivs för att 

säkerställa en god rehabilitering där patienterna har möjlighet till delaktighet undervårdtiden 

samt att kunna återfå ett så normalt liv som möjligt. Då detta var en begränsad studie utförd 

på endast en rehabiliteringsavdelning i mellersta Sverige, hade det varit av intresse att också 

studera patienters delaktighet på andra rehabiliteringsavdelningar för att se eventuella likheter 

och/eller skillnader.  

 

 

Slutsats 

 

Denna studie kan bidra till en ökad förståelse hos vårdpersonal angående delaktighet under 

rehabiliteringstiden för patienter med förvärvad hjärnskada. Då vårdtiderna kan variera mellan 

veckor till månader på en rehabiliteringsavdelning är det särskilt viktigt med en god kontakt 

och kommunikation med patienterna för involvering och patientcentrerad vård. Denna studie 

kan komma att användas i praktiken för att vårdpersonal ska ha insikt av vikten till delaktighet 

under patientens vårdtid på rehabiliteringsavdelningen 
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BILAGA 1. INTERVJUGUIDE  
 

1. Hur gammal är du?  

2. Hur länge har du vårdats på avdelningen under denna period?  

3. Vad innebär delaktighet för dig?  

 

Definition:  

Involvering utifrån individuella förutsättningar 

Aktivt deltagande från patientens sida  

Planering av omvårdnadens upplägg  

Valmöjligheter vid åtgärder 

 

4. Upplever du att du varit delaktig i din vård under vårdtiden?  

5. Kan du beskriva en situation då du upplevt dig varit/inte varit delaktighet? 

6. På vilket sätt tycker du att din delaktighet har fått någon betydelse för din 

rehabilitering? 

7. Har du förslag på hur delaktigheten under vårdtiden kan utvecklas 
 
  


