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TBI- Bakgrund



Syfte

• Det finns patienter med allvarlig TBI som
återhämtat sig bättre än vad någon kunnat
hoppas på…

• Fördjupning i några sådana patienter och 
uppföljning av utfall ca 20-25 år efteråt, värdering 
av livskvalitet

• Ingen annan kvalitativ studie har gjort uppföljning 
så många år efter skadan



Metod
• Strategiskt urval
• Kvalitativa, semistrukturerade intervjuer med två

patienter och den ene patientens sjukgymnast
• Skriftligt informerat samtycke, godkännande från

etikprövningsnämnden

• Transkription
• Tematisk analys enligt Braun & Clarke 
• Koppling till KASAM

• Genomläsning av journaler





Patient 1

• Man 20 åå, MC-olycka på
midsommaraftonskvällen 1992

• Tämligen uttalad traumatisk
subarachnoidalblödning

• Mindre subduralblödning frontotemoralt
vänster

• Lågattentuerande förändring hjärnstammen
hö



Man 20 åå, MC-olycka midsommar -92 
forts.

• IVA vård, utrymning på NK bättrar ej
• Hydrocefalusutveckling, får shunt, problem 

med upprepade meningiter, shunten tas bort
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Man 20 åå, MC-olycka midsommar -92 
forts.

• Ur journalen: 
• “20-årig pojke, svårt skadad efter MC-olycka. 

Posttraumatisk hydrocefalus som ej går att dränera pga
upprepade infektioner. Oklart om pat förstår något
överhuvudtaget, men kan följa med blicken och ger ibland
viss ögonkontakt”. 

• “Ej meningsfullt med ny shunt, pats hjärnskada så allvarlig
att han ändå inte blir bättre… Sjukhemsplacering adekvat”. 

• “Och förklarade så småningom att allt är sönder inne i
skallen på honom, det är bara sjukhemsplacering som
gäller…”



Man 20 åå, MC olycka midsommar -92 
forts

• Stationärt tillstånd på sjukhemmet (9 månader); kraftiga 
kontrakturer höger arm och ben. Totalt hjälpberoende, ger knappt 
någon kontakt…

• På inrådan från anhöriga flyttades pat till rehabiliteringssjukhus 
augusti-93. 

• 9 mars -94, får shunt. 
• 22 mars; kan kommunicera i skrift med hela meningar
• Utskrivning dec -94; kan gå flera hundra meter, klarar det mesta i 

personlig vård
• 2 år efter utskrivning arbetar 80 % 
• 24 år efter olyckan: Avslutat lönebidragsanställning. ”Orkade inte 

med den ständiga kontakten med AF”. Upplever vissa 
minnessvårigheter.





Patient 2

• Kvinna 30 åå, bilolycka juni -97. 

• Multipla frakturer i ansikte och extremiteter, 
skallskada med hjärnödem och cerebrala
kontusioner. RLS 4. 

• Utrymning av kontusionsblödning x flera



Kvinna 30 åå, bilolycka juni-97

• “Vegetativt tillstånd med svettningar och
sträcktendens i extremiteter (…). Tittar upp, men 
följer ej med blicken och inger ingen kontakt” 

• Hydrocefalus, får shunt aug -97. Anhöriga noterar
viss bättring.

• 6 mån rehab på rehabiliteringsklinik, enbart liten
förbättring.

• Erbjöds utskrivning till särskilt boende med 
mycket lite personal, anhöriga avböjde. 



Kvinna 30 åå, bilolycka juni-97

• Fortsatt rehabilitering Neurologen febr-aug
1998; 

• Egen lägenhet med personliga assistenter och
fortsatt rehab via daglig verksamhet



Kvinna 30 åå, bilolycka juni-97

• Stora framsteg kognitivt och motoriskt
• Stort epileptiskt anfall aug-99, talet kom tillbaka
• “Kognitivt har pat blivit mycket mer aktiv, verkar

förstå en hel del av vad som sägs och svarar
adekvat ja och nej.(…) Kan nu gå 64 m med 
gångbord.” (1999)

• 2005 klarade patienten att upprätthålla
uppmärksamhet under ett långt läkarbesök och
ställa relevanta frågor. 

• 19 år senare: Tillkomst av vissa kognitiva
svårigheter. 



Några utvalda citat från intervjuerna…



• I vår studie ges exempel på att kognitiv bättring efter
allvarlig TBI är möjlig och pågår under flera års tid

• ”Intervjuaren: Upplever du att du fortfarande gör 
framsteg inom vissa områden, alltså upplever du att du 
fortsätter att förbättras? 

• Intervjupersonen: Nej, det vet jag inte. Det är 
skrivandet i så fall. Psykiskt, vilka meningar som ska stå 
var.”

• ”Och hennes kommunikation är det som fortfarande 
utvecklas, 18 år efter. Och det är ju fantastiskt.”



• Intervjupersonerna har på senare år märkt
viss försämring i kognitiv förmåga.

• Omfattande TBI innebär att den kognitiva
reserven i hjärnan minskar -> ökad risk för
kognitiv svikt (Nordström et al, 2018)



• Den kvinnliga patienten och hennes
sjukgymnast berättar om att patienten hade 
en högre grad av medvetande än vad
omgivningen trodde. Genom sin förbättring
genom åren har pat kunnat förmedla detta.



• ”Intervjuaren: Kunde du prata eller kommunicera?
• Intervjupersonen: Nej, kunde inte det med 

assistenterna. När man sitter i rullstol så hör man inte 
vad de pratar om. De pratade inte så mycket med mig, 
de pratade med kollegorna. (…) Det är därför jag inte 
tycker så bra om rullstol. Jag började prata med 
sjukgymnasten. (…)

• Intervjuaren: Upplever du att du förstod mer än de 
trodde att du förstod?

• Intervjupersonen: Nej, de tror att jag inte förstod 
någonting alls.”



• ”Och hon har kunnat verbalisera så mycket saker (…) som jag tar 
med mig i varenda möte, just hennes upplevelse av hur det är att ha 
assistent. Jag såg det, jag märkte det på plats 1998 och -99 men 
hon kunde ju inte uttrycka sig då men långt, långt senare berättade 
hon hur det var. (…) Alltså hon berättade ju saker som man bara 
tänker att det här är ju… det är ju sant. Och jag kan se det på andra, 
att de inte förstår, ”vem är det som pratar när dom går bakom min 
rygg?” Att man måste verkligen vara framför, man måste verkligen 
fysiskt ta på en person som är svårt skadad för att de ska veta ”aha, 
det är du och jag som pratar”. Och sedan hur viktigt det är att som 
yrkesperson ha kvar den här nyfikenheten inför varje person. För det 
tänker jag att det är det som har drivit mig genom alla åren, att jag 
är nyfiken på människan bakom.”



Livskvalitet? 

• ”Det är också, kontakter har jag väldigt gott 
om. Vänner har jag väldigt dåligt med.” 

• ”Jag har mina mycket mörka stunder...”



• Både mannen och kvinnan har varit
deprimerade

• Mycket vanligt efter TBI, påverkar
livskvaliteten negativt (Ponsford et al, 2018)

• En ökad grad av nedstämdhet och ångest
bland de TBI-patienter som inte återgått till 
någon form av arbete (Franulic et al, 2004)



Brister i studien…

• Enbart två, mycket unika, patienter
• Gått lång tid efter skadan och saker och ting 

kan ha fallit i glömska.



• Intervjupersonernas berättelser vittnar om
bristande långtidsuppföljning…

• Även beskrivet i litteraturen. (Mueller et al 2017, 
Lefebvre et al 2005, Graff et al 2018)



• Ingen framtidsutsikt?
• Rehab- enorma framsteg

• Långtidsuppföljning???
• Primärvården vs Rehabiliteringsmedicin



Konklusion
• Det finns fall med allvarlig TBI där utfallet blir så mycket bättre än 

vad man kunnat tro och detta visar på svårigheten att göra 
prognoser.

• Patienter med grava hjärnskador kan ha högre grad av medvetande 
än vad vi tror. Se därför alltid människan bakom varje patient.

• Kognitiv bättring är möjlig och det är sannolikt en process som 
pågår flera år efter en traumatisk hjärnskada. 

• Traumatisk hjärnskada av omfattande dignitet bidrar till att hjärnans 
kognitiva reserv minskar, vilket kan leda till kognitiv svikt. Patienter 
med allvarlig TBI kan av denna anledning bli aktuella för sjukvården 
igen många år efter skadetillfället.

• Det finns många förbättringsmöjligheter vad gäller 
långtidsuppföljning efter TBI



Hur kan vi använda mitt ST-arbete i
kliniken??

• Bristande långtidsuppföljning av TBI-pat, inte
minst på SUS. 

• Möjlighet att försöka förbättra detta genom
att starta upp avgränsat uppföljningsprogram
för selekterade hjärnskadepatienter.

• Försöka hitta/beskriva rätt insatser i rätt tid, 
skapa vårdprogram?

• Hypotesgenererande arbete i avhandling kring
uppföljning TBI? 



Tack!



Extra bilder vid behov…



Meningsfullhet
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• ”Jag ser ju hur det blir sämre och sämre, samtidigt som man räddar ju fler 
och fler till mycket, mycket, mycket svårare funktionshinder än faktiskt vad 
patienten hade. (…) Initialt är dom så oerhört svårt skadade så inte ens 
min egen profession bedömer det som lönt att vara inne hos patienten. Det 
gör ibland när många av de nyskadade kommer som är så jätte, jättesvårt 
skadade att man ett par sekunder tänker att ”Herregud, alltså vad är 
meningen med det här?” och sedan när det går ett tag och jag börjar 
märka att det faktiskt händer ju saker så får jag tillbaka lite utav den där 
känslan jag hade med patienten. (…) Och jag har två eller tre stycken 
faktiskt just nu, unga tjejer, de är födda på 80-talet, tidigt 80-tal, mitten på 
80-talet. Kommer liggandes i sina HD-rullstolar, de kan inte ens sitta för att 
dom är så stela i kroppen. Dom gallskriker, dom… fullständigt makabra 
felställningar och ingen har pratat med dom. Och sedan så börjar allt det 
här om igen då och efter bara några månader så börjar dom kunna sitta 
upp lite bättre och när man sitter upp så börjar man plötsligt se sig 
omkring och den ena tjejen har ju verbalt börjat prata och den andra har 
börjat kommunicera med blinkningar och det är någonting som man då 
under ett helt år inte överhuvudtaget har kunnat se eller ens tänka att det 
går. Så känner jag att det är ju något som är fel, för det är en ren tur att 
dom får komma hit. Hade dom då bott någon annanstans… så hade dom 
inte haft någonstans att komma och då hade dom bara blivit liggande 
där”.



Resultat
Meningsbärande	enhet	
(citat)	

Kod	 Kategori/Tema	 Huvudtema	

”Jag	kom	fram	till,	och	
det	märkte	jag	på	mig	
själv,	att	det	blir	helt	
klart	bättre	med	träning,	
envis	träning,	
regelbunden	träning.”	

Träning	 Förbättring/försämring	 Hanterbarhet	

”Under	förutsättning	att	
man	jämför	med	ett	
perfekt	minne,	så	är	jag	
fullständigt	värdelös,	
men	om	man	jämför	med	
det	jag	ser	hos	
genomsnittet,	så	är	jag	
inte	alls	värdelös.”	

Jämför	med	
normalfallet	

Reflektion	 Begriplighet	

”Man	kan	inte	bara	
fokusera	på	
rehabilitering	för	vad	
rehabilitering	blir	för	i	så	
fall,	blir	det	till	slut.	Man	
måste	leva	också.”	
	

Livsinnehåll	 Livskvalitet	 Meningsfullhet	

	



Meningsbärande	enhet	
(citat)	

Kod	 Kategori/Tema	 Huvudtema	

”Jag	tränade,	tränade,	
tränade.	Jag	kommer	inte	
ihåg	allt.”	

Träning	 Förbättring/försämring	 Hanterbarhet	

”Sen	har	jag	frågat	henne	
hur	ofta	borstar	DU	med	
vänster	hand?	Nej,	jag	
kan	inte	det,	säger	hon.	
Det	enda	jag	vet	som	jag	
inte	kan.	Jag	kan	inte	
spela	piano,	hon	kan	inte	
borsta	tänderna	med	
vänster	hand.”	
	

Jämför	med	
normalfallet	

Reflektion	 Begriplighet	

”Jag	är	lite	besviken	över	
att	inte	kunna	läsa	
böcker,	ja.”	
	

Livsinnehåll	 Livskvalitet	 Meningsfullhet	

	



TBI- traumatisk hjärnskada

• Drabbar miljontals männsikor i hela världen
• Epidemiologin förändras
• Orsakar betydande hälsorelaterad och

socioekonomisk kostnad

• Ganska få studier beskriver långtidsutfall efter
TBI

• Kvalitativa studier


