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Introduktion. En förvärvad hjärnskada är en av de vanligaste orsakerna till bestående 

neurologiska funktionshinder och bara ett fåtal patienter återvinner tidigare förmågor. 

Hantering av konsekvenser vid förvärvad hjärnskada kan bero på copingstrategier 

patienter använder sig av. Sjuksköterskan har en viktig roll av att identifiera patienter i 

riskzon, stödja dem och främja adaptivitet inom olika områden. Syfte. Syftet med 

litteraturstudie var att belysa copingstrategier hos patienter med förvärvad hjärnskada. 

Metod. Studien är en litteraturstudie genomförd enligt Polit och Becks (2017) nio steg. 

Resultatet i litteraturstudiet baserades på tretton vetenskapliga artiklar från databaser 

CINAHL och PsychInfo. Artiklarna kvalitetsgranskades, analyserades och bearbetades 

induktivt för att identifiera huvudkategorier relaterade till coping i artiklarnas resultat. 

Resultat. Patienterna använder sig både problemlösande och känslobaserade 

copingstrategier. Symtom och tid efter skadan, copingstrategier innan skadan, personliga 

egenskaper samt skadans svårighetsgrad påverkar val av copingstrategi. Copingstrategi 

patienter använder sig av påverkar psykiska hälsan, livskvalité och den exekutiva 

funktionen efter förvärvad hjärnskada. Slutsats. Kunskap om faktorer som påverkar val 
av copingstrategi samt utfall av olika copingstrategier hjälper sjuksköterskan att 
identifiera patienter i riskzon för långvariga negativa konsekvenser efter 
hjärnskadan.  
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INTRODUKTION 
Med förvärvad hjärnskada menas en hjärnskada som har uppstått efter födseln och 

spädbarnstiden. Orsaker kan vara ett fysiskt trauma mot hjärnan, stroke, syrebrist, infektioner 

eller tumörer (Socialstyrelsen 2012). Skadan kan medföra funktionsnedsättningar och är en av 

de vanligaste orsakerna till bestående neurologiska funktionshinder (Socialstyrelsen 2012). 

Efter det första akuta skedet är det ofta behov av omfattande och långvariga 

rehabiliteringsinsatser som i sig kan vara påfrestande för både patienten och anhöriga 

(Socialstyrelsen 2012). En studie har också visat att endast 40 % av personer med förvärvad 

hjärnskada är åter i arbete inom 1 - 2 år efter skadan (van Velzen et al. 2009).   I Sverige 

vårdades år 2011 ca 10 400 patienter i slutenvården på grund av en förvärvad hjärnskada 

(Socialstyrelsen 2012).   

 

BAKGRUND 

Att drabbas av en förvärvad hjärnskada 
Att leva med en förvärvad hjärnskada innebär att patienten måste hantera olika 

funktionsnedsättningar (Jönsson 2015). Dock har många patienter svårigheter med att utföra 

det som krävs för en snabbare återhämtning, särskilt första tiden efter utskrivning från sjukhuset 

(Pound et al. 1998).  Som en överlevare av stroke beskrev sin situation;“It´s the feeling of 

loosing it... I was experiencing slurring... Very hard time of getting out words. Plus my arm was 

stiffening, I couldn´t move it... I mean, it´s stroke. I mean… I could tell… I could feel it. Oh, my 

God… If people have something happen more extensively than I have… they probably can tell 

that they are going to die…” (Doolittle 1991, s.1). Den första reaktionen är ofta chocken över 

det faktum att vissa kroppsdelar inte längre fungerar. Ibland kan en försvagning av kroppsdelar 

också ske progressivt, vilket för patienten innebär att leva med rädslan det innebär att inte veta 

när processen med funktionsförlust skall ta slut (Doolittle 1991, Burton 2001). Drabbade kan 

också uppleva att rehabiliteringsprocessen inte går ständigt framöver, det finns även perioder 

där ingen förbättring händer vilket ofta framkallar förtvivlan hos patienterna (Doolittle 1991, 

Burton 2001). 
 

Vanligt förekommande somatiska symptom efter en förvärvad hjärnskada är krampanfall och 

epilepsi (Yablon & Town 2013). Andra symptom är motoriska störningar och svårigheter att 

kontrollera eller koordinera sina rörelser, som till exempel darrningar, dystonia1 och akatisi2 

(Krauss & Jankovic 2013), samt yrsel och balanssvårigheter (Hamond & Masel 2013). 

Påverkan på kranialnerver kan ge förändringar i eller helt förstöra syn, luktsinne, hörsel och 

förmågan att svälja eller känna smak. Psykiska symptom är också vanliga efter en förvärvad 

hjärnskada. Detta kan vara fatigue och sömnsvårigheter (svårigheter att somna, hypersomnia 

eller störd sömn - vakenhetscykel), svårigheter att koncentrera sig samt minnesstörningar 

(Henrie & Elovic 2013). Patienter med förvärvad hjärnskada kan även sakna självkännedom, 

vilket kan försvåra deras återintegration i samhället och leda till beslut som inte främjar 

                                                                 
1 Dystoni - neurologiskt syndrom där sammanhängande muskelkontraktioner leder till repetitiva rörelser eller 

onaturliga kroppsställningar (Goto et al. 2010). 

 
2 Akatisi - oförmåga att vara stilla (Medicinisk ordbok u.å.). 

 



5 
 

personens rehabilitering och reintegrering (Prigatano 1991, 2005). Även depression (Hoofien 

et al. 2001), alkoholmissbruk (Corrigan & Cole 2008), posttraumatiskt stressyndrom PTSD 

(Corrigan & Cole 2008) och förhöjd suicidrisk (Tsaousides et al., 2011) kan utvecklas efter en 

hjärnskada som en reaktion på denna. På den andra sidan finns det också forskning som tyder 

på att en del patienter upplever nya möjligheter till utveckling, så kallad post-traumatic growth 

(McGrath & Linley 2006). Symptom och reaktioner som kan uppstå efter en förvärvad 

hjärnskada är alltså omfattande och komplexa, och medför ofta stora konsekvenser för både 

patient och anhöriga (Socialstyrelsen 2012). 

  

Att vårda en patient med förvärvad hjärnskada   
Enligt Hälso- och sjukvårdslagen, HSL (SFS 2017:30) är målet en god hälsa och en vård på lika 

villkor för hela befolkningen, där vården skall ges med respekt för alla människors lika värde 

och för den enskilda människans värdighet. Vården skall arbeta för att förebygga ohälsa, och 

skall även tillgodose patientens behov av trygghet, kontinuitet och säkerhet (SFS 2017:30). 

Vidare slås det i Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska fast att “den legitimerade 

sjuksköterskan självständigt ansvarar för kliniska beslut som erbjuder människor ökade 

möjligheter att förbättra, bibehålla eller återfå sin hälsa, hantera hälsoproblem, sjukdom eller 

funktionsnedsättning och uppnå bästa möjliga välbefinnande och livskvalitet fram till döden” 

(Svensk sjuksköterskeförening, SSF 2017, s.4). Kompetensbeskrivningen pekar även på vikten 

av att sjuksköterskan skall ha kunskaper inom beteendevetenskap som kan vara relevant för 

omvårdnad, och ha en ”helhetsperspektiv på patientens situation” (SSF 2017 s.6) när det gäller 

olika fysiska, sociala, psykologiska och andliga behov (SSF 2017). Personcentrerad vård är ett 

viktigt begrepp med tanke på vård av hög kvalitet, och innebär att sjuksköterskan tillsammans 

med patienten skall skapa förutsättningar för bättre hälsa för att höja kvalitet inom vården 

(Sherwood & Barnsteiner 2013; SSF 2017). För att vården skall kunna definieras som 

personcentrerad måste patientens egen upplevelse och berättelse vara i fokus. I en studie där 

patienternas delaktighetsområden identifierades, visades att de områden som var viktiga för 

individen, inte kunde identifieras via vanliga rutinobservationer, utan är i högsta utsträckning 

en subjektiv upplevelse (Häggström & Larsson Lund 2008). 
 

Omvårdnadsarbetet vid förvärvad hjärnskada omfattar grundläggande observationer och 

mätningar som neurologisk status, andningsfrekvens, blodtryck, puls och temperatur. 

Uppmärksamhet riktas också mot ätande, elimination, munhälsa, fallrisk, 

kommunikationsförmåga och smärta. Utöver rent fysiska symtom och tecken har 

sjuksköterskan också en viktig roll i att planera vården, informera patienter och anhöriga samt 

arbeta med hälsofrämjande åtgärder (Jönsson 2015), där sjuksköterskan inom ett vårdteam har 

en nyckelroll med tanke på att ge även emotionellt stöd och hjälpa patienten att hantera olika 

situationer och områden (Long et al. 2002). Som lämpliga omvårdnadsinterventioner kan anses 

vara främjandet av adaptivitet (förmåga att anpassa sig den nya situationen) och hjälp med att 

hantera olika konsekvenser av hjärnskadan (Burton & Gibbon 2005). Ett mål är att förbättra 

patienternas uppfattning av sin egen hälsa, särskilt om det även finns en plan för uppföljning av 

patienterna efter deras hemkomst från sjukhuset (Burton & Gibbon 2005).   Patientens 

copingstrategi /copingstrategier är naturligt nog mycket viktiga faktorer att ta hänsyn till med 

tanke på både omvårdnadsdiagnos och omvårdnadsinterventioner. För att kunna förstå en 

persons val av copinstrategi är det nödvändigt att ha insikt i och kunskap om kontexten som har 

orsakat stressen, där individens respons (copingstrategi) beror på hens kontinuerliga 

utvärdering av stressorer (Lazarus & Folkman 1984). Också Roy (2009) betonar betydelsen av 

att ta hänsyn till copinstrategier, och, att sjuksköterskan behöver kunna bedöma individens 

copinstrategier både rörande det fysiska och det personliga ”jaget”. Målet för sjuksköterskan är 

då, enligt Roy (2009), att utreda vilka copingstrategier personen använder sig av för att behålla 
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en positiv självkänsla i båda ovan nämnda dimensioner. Sjuksköterskan bör också utreda de 

reaktioner som individen har haft i en eventuell liknande situation tidigare för att kunna 

identifiera möjlig utveckling (Roy 2009). En omvårdnadsdiagnos som används vid bedömning 

av patientens copingförmåga är exempelvis ”effektiv coping vid förlust/skada” (Roy 2009), och 

en förvärvad hjärnskada innebär ju både en skada och förlust av olika funktionsförmågor. Även 

Scheenen et al. (2017) betonar att insikt i och kunskap om patientens copingstrategier är 

essentiellt för att kunna identifiera vilka behov och hjälp patienten har behov av framöver.    

  

Coping 
Begreppet coping kan definieras som “constantly changing cognitive and behavioural efforts to 

manage specific external and/or internal demands that are appraised as taxing or exceeding the 

resources of the person” (Lazarus & Folkman 1984, s.141). Detta innebär att en individ hanterar 

ett problem eller en svårighet vare sig det sker konstruktivt, passivt eller rent av destruktivt. 

Begreppet coping spelar en viktig roll inom stressforskning (Egidius u.å.). Inom svensk medicin 

och omvårdnad är det ett vanligt begrepp rörande en patients fysiska, psykiska och/eller sociala 

förmåga att leva med sjukdom eller funktionshinder. (Egidius u.å.).  

  

Copingstrategier 
En copingstrategi kan enligt Lazarus (1993) definieras som “en strategi en person använder i 

en konkret situation som har framkallat stress”, medan Roy (2009, s. 322) definierar 

copingstrategi som “individual habitual responses used to maintain adaptation; the ways the 

individual functions to maintain integrity in everyday life and in times of stress”. Enligt Lazarus 

(1993) kan en copingstrategi ses både som en stil och en process, där “val” av copingstrategi 

beror på den stressfyllda kontexten personen befinner sig i (Lazarus 1993). Begreppet coping 

kan innebära att coping ses som en stil om man betraktar coping främst som personlighetsdrag, 

men som en process om man främst kopplar det till handlingar med syfte att anpassa sig till en 

given situation (Lazarus 1993). En copingstrategi skall vidare ses som en helhet, där individen 

själv, den mening hen ger den stressframkallande händelsen och den yttre miljön är relaterade 

till varandra (Lazarus 1993).  En och samma person kan använda sig av olika copingstrategier 

i olika situationer, och val av copingstrategi kan ändras med tiden (Lazarus & Folkman 1984). 

Roy (2009) fokuserar också på att en copingstrategi skall ses i en kontext av stress, där 

copingstrategin är en individs respons för att anpassa sig den stressfyllda situationen och där 

man måste ha en holistisk människosyn för att förstå individens strategi. I sin modell Roy 

Adaptation Model (RAM) beskriver Roy medfödda och förvärvade copingprocesser (Roy 

2009).     

  

Lazarus och Folkman (1984) delade in copingstrategier i två huvudgrupper; problemfokuserade 

och känslofokuserade. Problemfokuserade copingstrategier liknar problemlösning, där 

individen kontinuerligt utvärderar den stressframkallande situationen och eventuellt också olika 

lösningar. En problemfokuserad copingstrategi kan alltså betraktas som en analytisk process 

med fokus både på den yttre miljön och inre personliga faktorer (Lazarus & Folkman 1984). 

Problemlösande strategier kan innebära olika former av konfrontation, som ett mer aggressivt 

sätt att lösa problem, eller som planering där personen relaterar till stressorer på ett målmedvetet 

sätt (Folkman et al. 1986). Känslofokuserade copingstrategier kan delas in i flera subkategorier 

än problemfokuserade. Olika former av känslofokuserade copingstrategier är distansering till 

situationen, kontroll över sina egna känslor, eller att söka socialt eller emotionellt stöd. 

Känslofokuserade copingstrategier kan också vara präglade av undvikande eller flykt, där 

önsketänkande är ett karakteristiskt drag, eller vara en positiv omvärdering av en ursprungligen 

negativ händelse (Folkman et al. 1986). Inom litteraturen används uttrycken undvikande 
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(Billings & Moos 1981) eller passiv (Rakers et al. 2017) copingstrategi som synonym till 

känslofokuserad coping. Vissa sådana försök kan anses vara en omvärdering (reappraisal) av 

den stressframkallande situationen (Lazarus & Folkman 1984). Lazarus och Folkman (1984) 

pekar också på att känslofokuserade copingstrategier oftast observeras i stressframkallande 

situationer som individen på olika sätt uppfattar som hotfulla, och där individen anser en 

förändring (till det positiva) inte är möjlig. Känslofokuserade copingstrategier används vidare 

ofta för att dämpa den känslomässiga förvirringen individen kan uppleva (Lazarus & Folkman 

1984). Lazarus och Folkman (1984) pekar även på att känslofokuserade copingstrategier kan 

leda till en temporär försämring av ens eget emotionella tillstånd för att senare må bättre. 

Lazarus (1993) hävdar också att värdering eller klassificering av olika copingstrategier som 

”bra” eller ”dåliga” är inte möjlig. Det är enligt Lazarus (1993) möjligt att det inte existerar 

några universellt ”bra” eller ”dåliga” copingstrategier, även om vissa ofta visar sig vara bättre 

eller sämre. Tankar och handlingar i den stressfyllda situationen och vad de leder till (resultatet) 

måste observeras och skattas oberoende av varandra för att utvärdera om copingstrategin är 

adaptiv eller maladaptiv (Lazarus 1993). 

 

Inom nyare forskning har dock Lazarus’ klassiska indelning av copingstrategier i 

problemfokuserade och känslofokuserade ifrågasatts (Skinner et al. 2003). Ett flertal olika, mer 

detaljerade eller personlighetsrelaterade, copingstrategier har föreslagits, identifieras, och 

använts i forskningen (Skinner et al. 2003, Carver & Connor-Smith 2010).  En viktig indelning 

anses vara engagerade copingstrategier kontra undvikande (disengaged) copingstrategier för att 

bemöta eller undvika stressframkallande faktorer (Roth & Cohen, 1986: Carver & Connor, 

2010; Scheenen et al 2017).  Vilka indelningar och begrepp olika forskare använder varierade 

även inom denna litteratursammanställning. Det förekommer även begrepp som produktiv eller 

icke-produktiv coping där produktiv innebär aktiv lösning av problem medan icke-produktiv 

samlar under sig beteende som önsketänkande, “att bekymra sig”, “att skylla på sig själv”, “att 

nonchalera problem” eller “att hålla sig undan” (Curran et al. 2000). Det råder i dagsläget dock 

ingen konsensus inom forskningen i frågan om hur copingstartegier skall definieras och delas 

in (Skinner et al. 2003). Dock används ofta icke-produktiva eller passiva copingstrategier 

synonymt med känslofokuserade, och produktiva eller aktiva som synonymt med 

problemfokuserade copingstrategier (Wolters Gregorio et al. 2014, Maestas et al. 2014).  I 

denna litteratursammanställning delades copingstategier in i två huvudgrupper; 

problemfokuserade copingstrategier och känslofokuserade copingstrategier i enlighet med 

Lazarus (1993). I problemfokuserade strategier inkluderades aktiv, distraktion och produktiv 

copingstrategi, i känslofokuserade passiv, icke-produktiv, undvikande, minimalisering och 

trivialisering som copingstrategi. 

  

Problemformulering 

Att drabbas av en förvärvad hjärnskada är en omvälvande händelse i livet. Den kan medföra 

bestående funktionsnedsättningar av olika svårighetsgrad som patienten måste hantera. För att 

hantera konsekvenser av hjärnskadan och anpassa sig till den nya livssituationen använder 

patienter sig av olika copingstrategier. Flera olika typer av copingstrategier har beskrivits. 

Beroende av patientens situation i sin helhet har copingstrategier olika funktion och kan leda 

till olika utfall. Dock kan kunskap om vilka copingstrategier patienter med förvärvad 

hjärnskada använder sig av saknas bland sjuksköterskor.  För att kunna förstå och stödja 

patientens anpassning till den nya livssituationen behöver sjuksköterskor kunskaper om, och 

konsekvenser av, olika copingstrategier hos patienter med förvärvad hjärnskada. Detta är en 

viktig hjälp för sjuksköterskan med tanke på att identifiera patienter i riskzon för bestående 
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negativa utfall, och en utgångspunkt för att kunna undervisa och stödja patienter i att utveckla 

konstruktiva copingstrategier redan innan utskrivning från sjukhuset. 

  

Syfte 

Syftet med detta arbete var att belysa copingstrategier hos patienter med förvärvad hjärnskada. 
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METOD 
Denna litteratursammanställning har utförts enligt 9-stegs modellen beskriven av Polit & Beck 

(2017). 

Steg 1: Att formulera syfte och eventuella frågeställning/-ar. 

Steg 2: Att lägga upp sökstrategi: val av sökord och databaser. 

Steg 3: Att identifiera användbara källor. 

Steg 4: Att granska källor och bedöma artiklarnas relevans. 

Steg 5: Att läsa framtagna, relevanta artiklar och, eventuellt, identifiera nya referenser. 

Steg 6: Att hämta in och sammanställa information från valda artiklar. 

Steg 7: Att kritisk granska materialet. 

Steg 8: Att analysera information och kategorisera teman. 

Steg 9: Att göra en sammanfattning i form av resultat och kritisk granska det. 

  

Litteratursökning 
Efter den initiala avgränsningen av intresseområde och formulering av syfte valdes databaserna 

CINAHL och PsycInfo som sökverktyg. Databaserna valdes med hänsyn till arbetets innehåll, 

eftersom kunskaper om omvårdnad kopplas till kunskaper i psykologi. I databasen CINAHL 

användes begreppet coping som Major Heading (MH) medan acquired brain injury och 

traumatic brain injury söktes som fritext. Sökord acquired brain injury och traumatic brain 

injury valdes istället för MeSh begrepp brain injuries för att specificera sökningen och begränsa 

antal träff. Efter den första separata sökningen kombinerades sökorden coping och acquired 

brain injury med boolusoperatören AND och en ny sökning genomfördes. Boolusoperatören 

AND användes för att söka artiklar som är relevanta till syftet om coping hos patienter med 

förvärvad hjärnskada och avgränsa sökningen. Därefter kombinerades sökordet coping med 

traumatic brain injury och en till sökning genomfördes. Peer reviewed, All adult och tidsgräns 

mellan 2008-01-01 - 2018-08-31 var begränsningarna som användes vid sökningen. Resultatet 

av sökningen presenteras i tabell 1. 

I databasen PsycInfo användes Thesaurus begreppen (TB) coping behavior och traumatic brain 

injury medan acquired brain injury söktes som fritext. Därefter kombinerades coping behavior 

och traumatic brain injury med hjälp av bolusoperatoren AND, och en ny sökning 

genomfördes. Därefter gjordes sökning av kombination coping behavior AND acquired brain 

injury. Peer reviewed, Adulthood och tidsgräns mellan 2008-01-01 och 2018-08-31 användes 

som begränsning. Resultatet av sökningen presenteras i tabell 2. 

  

Inklusions- och exklusionkriterier 
Inklusionskriterier 
Inklusionskriterier var vetenskapliga (peer-reviewed) artiklar på engelska eller svenska. Endast 

studier på vuxna patienter inkluderades. Studier på både män och kvinnor inkluderades. 

Tidsrymden för litteratursök sattes till fr.o.m. 2008-01-01 t.o.m. 2018-08-31. Endast artiklar 

där studien godkänts av etisk kommitté och där patienter deltog frivilligt och med informerat 

samtycke inkluderades. 
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Exklusionskriterier 
Studier av personer med demenssjukdomar, kroniska neurologiska sjukdomar som MS, 

Parkinson och ALS, stressrelaterad ohälsa och psykologiska trauman exkluderades. Artiklar om 

påverkan på anhöriga, evalueringar av terapeutiska metoder, evalueringar av 

bedömningsinstrument, “case reports”, pilotstudier och litteratur-reviews exkluderades. 

 

Tabell 1 - databassökning i Cinahl, 2018-09-23 

 

Databas 

 

Sökning 

 

Sökord 

 

Träff 

 

Urval 1 

 

Urval 2 

 

Urval 3 

CINAHL      

 S1 

 

Coping – MH 

 

 

   6000 

   

      

S2 

 

Acquired brain injury - fritext 

 

 

     615 

   

     

  S3 

 

Traumatic brain injury - fritext 

 

 

  4123 

   

      

 S4 

 

S1 AND S2 

 

 

      31 

 

     11 

 

   1 

 

1 

       

S5 

 

S1 AND S3 

 

 

      52 

 

     20(1) 

    

  2 

 

2 

 

Totalt 

 

         

      30 

 

  3 

 

3 

 () Varav interna dubbletter.  
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Tabell 2 - databassökning i PsychInfo, 2018-09-23 

 

Databas 

 

Sökning 

 

Sökord 

 

Träff 

 

Urval 1 

 

Urval 

2 

 

Urval 

3 

PsychInfo      

 S1 

 

Coping behavior – 

TB 

 

 

7264 

   

      

S2 

 

Acquired brain 

injury – 

fritext 

 

   1024 

   

     

  S3 

 

Traumatic brain 

injury - TB 

 

 

     5391 

   

      

 S4 

 

S1 AND S2 

 

 

     18 

 

   12 (8)((2)) 

 

  2 

 

   2 

       

  S5 

 

S1 AND S3 

 

 

     42 

 

  37 ((15)) 

 

    7 

 

   7 

 

Totalt: 

 

    

       24 

 

   9 

   

   9 

 () Varav interna dubbletter. 

(()) Varav externa dubbletter.  

  

Urvalsprocess 
I urval 1 lästes titel och abstract på 143 artiklar lästes (steg 4 i Polit och Beck 2017) för att 

bedöma relevans för studiens syfte. Sammanlagt 54 artiklar identifierades som relevanta. 

Artiklar som inte ansågs relevanta var de som enligt abstrakt eller titel inte fullföljde 

inklusionskriterierna eller där något annat begrepp studerades i första hand.   Även interna och 

externa dubbletter valdes bort. 

I urval 2 lästes de framtagna 54 artiklarna från urval 1 i sin helhet (steg 5 och 6 i Polit & Beck 

2017). I detta steg valdes artiklar där resultatet visade sig inte överensstämma med 

litteraturstudiens syfte bort. Även artiklar där inklusions- eller exklusionskriterierna inte var 

uppfyllda valdes bort. Sammanlagt 12 artiklar bedömdes som relevanta i urval 2.   

I urval 3 granskades de 12 artiklarna från urval 2 med tanke på deras vetenskapliga kvalitet 

(steg 7 i Polit & Becks 2017). Granskningsmallen ”Guide to an Overall Critique of a 

Quantitative Research Report” (Polit & Beck 2017) användes för att bedöma den vetenskapliga 

kvaliteten på de kvantitativa artiklarna, medan granskningsmallen ”Guide to an Overall Critique 

of a Qualitative Research Report” (Polit & Beck 2017) användes för att bedöma de kvalitativa 

artiklarna. Alla artiklar från urval 2 godkändes i steg 3, och det slutliga urvalet bestod av 12 

artiklar varav 11 av dem var kvantitativa och 1 kvalitativ. 
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Databearbetning och analys 
Databearbetning följde riktlinjer angivna i Polit & Beck´s (2017), som är en procedur där steg 

8 innebär analysering och identifiering av olika kategorier i artiklarnas resultat. Här lästes de 

12 artiklarna från urval 3 en gång till i sin helhet med särskild fokus på artiklarnas resultat. 

Induktiv forskningsmetodik (Polit & Beck 2017) användes, där specifika observationer (dvs. 

enskilda resultat) identifierades. Artiklarnas resultat organiserades i underkategorier, som så 

organiserades i huvudkategorier. Enligt Polit och Becks (2017) steg 9 sammanställdes det 

bearbetade materialet och sammanfattades skriftligt. 

 

Forskningsetiska ställningstaganden 
Etiska krav på artiklar för att ingå denna litteraturstudie var att de skulle följa riktlinjer rörande 

studier på människor angivna i Polit och Beck (2017) och Northern Nurses´ Federation (NNF) 

(2016) etiska riktlinjer för omvårdnadsforskning i Norden.  Fyra etiska principer – att göra gott-

, rättvisa-, autonomi- och icke skada principen beskrivs som grundläggande inom 

omvårdnadsforskning (NNF 2016). I litteraturstudiens fall beaktades att göra gott principen då 

fördjupat kunskap anses att bidra till bättre vård.   

Metoddelen beskrev så att replikering av studien skulle vara möjlig. Om språkliga osäkerheter 

användes elektronisk ordbok för att korrekt översatta från engelska till svenska. Vissa citat eller 

definitioner översattes inte från engelska om det bedömdes att översättning till svenska kunde 

medföra feltolkningar.  
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RESULTAT 
 Litteraturstudiens syfte var att belysa copingstrategier hos patienter med förvärvad hjärnskada. 

Tolv artiklar har använts i resultatet varav elva med kvantitativ och en med kvalitativ 

forskningsmetodik. Studierna var genomförda i USA, Nederländerna, Tyskland, Kanada och 

Storbritannien.  Efter databearbetning kunde datat delas in i två huvudkategorier: Val av 

copingstrategi med 4 underkategorier och Utfall av copingstrategi med 2 underkategorier.   

  

 

VAL AV COPINGSTRATEGI 
Symtombild efter skadan 
Patienter med neuropsykiatriska symptom3 använde sig i mindre grad av känslofokuserade 

copingstrategier än patienter som inte hade neuropsykiatriska symtom efter hjärnskadan 

(Wolters et al. 2011, Wolters Gregorio et al. 2015). Dock var det ingen skillnad i användande 

av problemfokuserad copingstrategi mellan patienter med och utan neuropsykiatriska symptom 

efter skadan (Wolters Gregorio et al. 2015), och emotioner, språk eller kognitiv förmåga blev 

heller inte påverkad av använt copingstrategi (Wolters et al. 2011).  Rörande patienter med 

alexithymia4 som symptom efter hjärnskadan har det visat sig att de i större utsträckning än 

patienter utan alexithymia använde sig av känslofokuserade copingstrategier (Wood & Doghty 

2013).  

  

Skadans svårighetsgrad 

Patienter med svår hjärnskada använde sig i betydligt mindre grad av problemfokuserade 

copingstrategier, och i högre grad av känslofokuserade, än både patienter med mild hjärnskada 

och en kontrollgrupp av friska individer (Rakers et al. 2017). Dock har också forskning visat 

att framsteg i rehabiliteringen efter hjärnskadan, men inte svårighetsgrad av hjärnskadan, kunde 

förklara val av copingstrategi. Patienter med sämre framgång / progression i rehabiliteringen 

använde sig i större grad av känslofokuserade copingstrategier präglade av uppgivenhet och 

banalisering av skadan oavsett svårighetsgrad av skadan än patienter med större framgång i 

rehabiliteringen (Sasse et al. 2014).  

  

  

Tid efter skadan 

Det fanns samband mellan tid efter skadan och ökande grad av användning av känslofokuserade 

copingstrategier, samtidigt som användning av problemfokuserade strategier minskade 

(Wolters et al. 2011). Användning av problemfokuserade copingstrategier har också visat sig 

öka igen ett år post-skadan efter en första tid präglat av ökande grad av användning av 

känslofokuserade strategier (Wolters Gregorio et al. 2014). Dock använde sig patienterna 

fortfarande av problemfokuserade strategier i mindre grad än innan hjärnskadan också efter ett 

år efter skadan, samtidigt som användning av känslofokuserade strategier ökade i jämförelse 

med tiden innan skadan (Wolters Gregorio et al. 2014). Detta var dock svaga och icke 

                                                                 
3 Neuropsykiatriska symtom - symtom som depression, ångest, irritabilitet, vanföreställningar (Angelelli et al.   

2004). 

 
4 Alexithymia - oförmåga att uppfatta egna eller andras känslor samt tala om dem (Egidius u.å.). 
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signifikanta samband (Wolters Gregorio et al. 2014).  Även Scheenen et al. (2017) och Brands 

et al. (2014) konkluderade med att val av copingstrategi till viss grad ändras med tid efter 

skadan, men att det var relativt små förändringar. Patienter observerade 2 veckor, 6 månader 

och 12 månader efter hjärnskada visade att känslofokuserade copingstrategier var mest stabila 

strategier över tid, medan användning av problemfokuserade strategier minskade med tid 

(Scheenen et al. 2017). Använda copingstrategier innan skadan har visat sig ha betydelse för 

val av copingstrategier efter (Wolters Gregorio et al. 2014). Användande av problemfokuserade 

copingstrategier innan skadan associerades med att använda problemfokuserade strategier även 

6 månader och 1 år efter drabbning. Dock fanns inget samband mellan copingstrategi innan och 

efter skadan på längre sikt (3 år efter skadan, Wolters Gregorio et al. 2014).  Även undvikande 

och sökandet av socialt stöd som copingstrategier minskade över tid. Störst effekt var på positiv 

omstrukturering som mellan 2 veckor och 6 månader post-trauma sjönk betydligt för att sedan 

öka och nästan nå sin tidigare nivå (Scheenen et al. 2017).  Intervjuade patienter beskrev också 

att deras copingstrategier ändrades med tid efter skadan (Fraas & Calvert 2009). Viktiga teman 

patienterna själva pekade på var betydelsen av sorgeprocessen samt att modifiera sina 

copingstrategier så de främjade anpassning (Fraas & Calvert 2009). Drygt en tredjedel av 

patienterna uppgav att det varit nödvändigt att förändra sina copingstrategier. Patienterna 

uppgav också att förhålla sig positivt till det nya livet efter skadan, att sluta med ohälsosamma 

levnadsvanor och att söka stöd i religion / spiritualitet varit viktiga (Fraas & Calvert 2009). 

  

Sociodemografiska faktorer 
Patienter med högre utbildningsnivå använde sig i högre grad av problemfokuserade 

copingstrategier än patienter med lägre utbildningsnivå (Maestas et al. 2014, Wolters Gregorio 

et al. 2011). Dock hade alla patienter inkluderade i studien av Maestas et al (2014) en relativt 

låg utbildningsnivå. Stresstester av både friska patienter och patienter med hjärnskada visade 

att oavsett utbildningsnivå innan hjärnskadan använde patienter med hjärnskada sig av fler 

känslofokuserade copingstrategier än en kontrollgrupp av friska individer (Krpan et al. 2011). 

Olika sociodemografiska variabler kunde heller inte förklara hur val av copingstrategi ändrade 

sig med tid efter hjärnskadan (Wolters Gregorio et al. 2014).   

 

 

UTFALL AV COPINGSTRATEGIER 
Psykisk ohälsa och självskattad livskvalité 

Patienter som under första året efter skadan visade ökad användning av känslobaserade 

copingstrategier hade större problem med depression, ångest, låg livskvalité och psykosocial 

funktionsförmåga än patienter där användning av känslobaserade copingstrategier inte ökade 

(Wolters Gregorio et al. 2014). Det har också visat sig att patienter som använde 

känslofokuserade copingstrategier efter hjärnskadan hade mer problem med depression, ångest 

och svårigheter med att identifiera och beskriva känslor jämfört med patienter som använde 

andra copingstrategier. (Wood & Doghty 2013). Ökad användning av problemfokuserade 

copingstrategier under första året efter skadan var positivt korrelerat med bättre psykosocial 

prestationsförmåga (Wolters Gregorio et al. 2014).  

Känslofokuserade copingstrategier präglade av resignation och trivialiserande har också visat 

sig ha negativa effekter på total upplevd livskvalitet (Maestas et al. 2014). Bland 

känslofokuserade strategier verkade strategier präglade av depressivitet samt minimalisering 

och önsketänkande ha särskilt negativa effekter på livskvalitet med tanke på både kognition, 

jaget, det dagliga livet, autonomi, sociala relationer, samt känslor och fysisk förmåga. 

Livskvalitet skattat med instrument speciellt utformade för patienter med hjärnskada visade 
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också ett negativt samband mellan känslofokuserade copingstrategier och faktorer som 

egenförmåga5 och självreglering6 (Maestes et al. 2014). Dessa strategier var också associerade 

med sämre psykisk hälsa relaterat till ångest, depression, fatigue och aggressivitet (Maestes et 

al. 2014).   

  

Problemfokuserade copingstrategier, distraktion som strategi inkluderat, har på den andra sidan 

visat sig ha en positiv effekt på upplevd livskvalitet med tanke på faktorer som individen själv 

kan påverka, som jaget och sociala relationer (Maestes et al. 2014). Livskvalitet skattat med 

instrument speciellt utformade för patienter med traumatisk hjärnskada visade också ett positivt 

samband mellan användande av problemfokuserade copingstrategier, egenförmåga och 

självreglering (Maestas et al. 2014). Negativa effekter av användning av känslofokuserade 

copingstrategier rörande livskvalitet var starkare och omfattade fler områden av begreppet total 

livskvalitet än positiva effekter av användning av  problemfokuserade copingstrategier 

(Maestas et al. 2014). 

 

  

Prestation i exekutiv funktion (EF) 

Det fanns samband mellan problemfokuserad copingstrategi och exekutiv funktion (EF)7 

(Brands et al. 2014). Dock fanns inget samband mellan användning av problemfokuserad 

copingstrategi och högre prestation i EF i en stresstest av patienter med hjärnskador med olika 

svårighetsgrad (Rakers et al. 2017). Känslofokuserad copingstrategi var däremot positivt 

korrelerad med självangivna brister i exekutiv funktion både hos patienter med hjärnskada och 

även hos en kontrollgrupp av friska individer. Det fanns också en korrelation mellan 

användande av problemfokuserad copingstrategi och självangivna brister i exekutiv funktion 

hos patienter med hjärnskada av olika svårighetsgrad (Rakers et al. 2017).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
5 Egenförmåga (self-efficacy) – begrepp som beskriver hur individen själv upplever sin förmåga att hantera en 

specifik situation eller uppgift (Egidius u.å.). 

 
6 Förmåga att agera själv utan styrning av föräldrar, chefer, instruktörer eller terapeuter (Egidius u.å). 

 
7 Exekutiv funktion inkluderar flera olika processer som arbetsminne, uppmärksamhet, koncentration där mål är 

exempelvis att kunna fokusera på utförande av konkreta uppgifter eller kunna anpassa känslouttryck eller 

beteende till en konkret situation (Egidius u.å.). 
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DISKUSSION   

Resultatdiskussion 

Litteraturstudien visade att patienternas copingstrategi kan variera beroende på symtombild 

efter skadan. Patienter med neuropsykiatriska symtom använde sig mer av problemfokuserade 

copingstrategier än patienter utan dessa symptom. Däremot använde sig patienter med 

alexithymia i större utsträckning av känslofokuserade copingstrategier än patienter utan 

alexithymia. En möjlig förklaring till att patienter med neuropsykiatriska symptom i hög grad 

använde sig av problemfokuserade strategier kan hittas i en intervjustudie (Shotton et al. 

2007). Patienterna uppgav att symtom som vanföreställningar och hallucinationer medförde 

att de kände sig desorienterade och avskilda från verkligheten (Shotton et al. 2007). Patienter 

med neuropsykiatriska symtom hade också generellt ifrågasatt sin situation i mycket högre 

grad än patienter som inte hade neuropsykiatriska symtom, och som accepterade situationen 

som den var (Shotton et al. 2007). Patienterna med neuropsykiatriska symtom sökte aktivt 

både stöd och förklaringar till sina symptom hos både familj och vårdpersonal (Shotton et al. 

2007). Det är möjligt att patienter med symtom som vanföreställningar och hallucinationer 

upplever detta som så främmande och skrämmande att det i sig är en motivation till att aktivt 

söka strategier för att handskas med symtomen. Från ett omvårdnadsperspektiv är det viktigt 

att sjuksköterskan förstår patienternas reaktioner och beteende efter en hjärnskada, och kan ge 

rätt information och undervisning både till patienten och hens anhöriga. 
 

Litteraturstudien visade också att skadans svårighetsgrad hade betydelse för val av 

copingstrategi. Patienter med svår hjärnskada använde sig i högre grad av känslofokuserade 

strategier än patienter med mild hjärnskada och friska individer. Dock fanns resultat som kunde 

tyda på att hur lyckad rehabiliteringsprocessen var hade större betydelse för val av 

copingstrategi än skadans svårighetsgrad, där det fanns ett samband mellan sämre progression 

i rehabiliteringen och användning av känslofokuserade copingstrategier präglade av 

uppgivenhet och banalisering. Detta skulle tyda på att både skadans svårighetsgrad och hur 

lyckad rehabiliteringsprocessen är samtidigt påverkar vilken copingstrategi patienten använder 

sig av. Sjuksköterskan har här en viktig roll i att både bedöma skadans svårighetsgrad och 

patienternas rehabiliteringsmöjligheter för att kunna ge korrekt information och stödja patienter 

i att skapa konstruktiva copingstrategier. En studie av Oyesanja et al. (2017) visade att 

sjuksköterskor på en neurologisk avdelning ofta uppskattar sin kunskap som högre än den i 

verkligheten är. För att uppskatta rehabiliteringsmöjligheter för patienterna använde sig 

sjuksköterskorna av sin egen uppskattning istället för etablerade mätinstrument utarbetade för 

att bedöma patienternas möjligheter till lyckad rehabilitering. Oftast stämde sjuksköterskornas 

egen bedömning inte överens med mätinstrumentets resultat, och visade sig vara för 

pessimistisk (Oyesanja et al. 2017). Detta överensstämmer även med intrycket närstående har 

fått (Wongvatunyu & Porter 2008, Baby & Shukla 2017). Med tanke på att litteraturstudien 

visade att sämre progression i rehabiliteringen ofta medförde användande av känslofokuserade 

copingstrategier präglade av resignation och banalisering är det olyckligt om patienterna också 

förespeglas sämre rehabiliteringsmöjligheter än de i realiteten har.  

 

Litteraturstudien visade också att det finns en trend att användande av känslofokuserade 

strategier ökade i omfattning med tid efter skadan, men också att val av strategi var relativt 

stabilt över tid. Att val av copingstrategi ändras relativt lite med tid var mest uttalad rörande 

användning av känslofokuserade strategier, medan det rörande problemfokuserande var en 

starkare tendens till att användande minskade med tid. Studier med kvalitativ 

forskningsmetodik ger en fördjupad bild. Shotton et al. (2007) konkluderade i en intervjustudie 
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att copingstrategier både förändrades med tiden, och att copingstrategi en given tidpunkt 

berodde på patientens egen uppfattning av vad som var möjligt att påverka rörande situationen 

här och nu (Shotton et al. 2007). Detta stödjer Lazarus (1993) teorier. Val av copingstrategi kan 

också påverkas, vilket innebär att patienter som använder sig av copingstrategier som medför 

negativa hälsoeffekter kan stödjas att ändra dessa. Inom omvårdnaden av cancerpatienter har 

ett program av omvårdnadsinterventioner riktade mot både patienter och närstående utarbetats 

(Northouse 2012). Som en av de centrala interventionerna anses vara uppmuntran att använda 

sig av problemfokuserade copingstrategier, istället för känslofokuserade, som att exempelvis 

göra saker som känns meningsfulla och ger glädje (Northouse et al. 2014). Även acceptans av 

sitt tillstånd anses vara en viktig problemfokuserad copingstrategi (Northouse et al. 2014). Vid 

implementering av ovannämnda programmet har patienterna upplevt att den hjälp de fått 

förbättrat både deras fysiska och psykiska välmående och total upplevda livskvalité (Titler et 

al. 2017). Patientutbildning i grupp eller via internet kan också vara aktuellt och erbjuda ett 

kostnadseffektivt sätt att förmedla omvårdnadsinterventioner (Titler et al. 2012, Northouse et 

al. 2014). Liknande omvårdnadsinterventioner skulle vara högst aktuella för patienter med 

hjärnskada som ”fastnat i” användande av känslofokuserade copingstrategier med negativa 

hälsokonsekvenser. 

 

Relaterad till ovanförstående har också använda copingstrategier innan skadan visat sig vara av 

betydelse posttraumatiskt; patienter tenderar att använda samma strategi efter skadan som 

innan. Att det finns samband mellan använd copingstrategi innan och efter skada stöds också 

av studier av patienter med andra sjukdomstillstånd. Solgajova et al. (2016) fann att kunskap 

om patienternas copingstrategi innan en planerad amputation var viktigt med tanke på en lyckad 

rehabilitering. Der Naalt et al (2017) hävdar vidare att insamling av information som inkluderar 

använda copingstrategier skall ske redan på akutmottagningen för att identifiera patienter i 

riskzon för att använda strategier med oönskade hälsoeffekter. Der Naalt et al. (2017) föreslår 

även att patienter klassade som riskpatienter om utskrivna skall följas upp via telefon eller mejl 

efter två veckor. Syftet här skall vara att identifiera vilka strategier de har för att hantera 

situationen (Der Naalt et al. 2017). Från ett omvårdnadsperspektiv är detta intressant, men svårt 

att implementera på patienter med förvärvad hjärnskada eftersom det är en slumpmässig 

händelse, samt att skadan också ofta har betydande påverkan på kognitiv förmåga. En 

omvårdnadsåtgärd skulle kunna vara att även involvera anhöriga för att få en mest möjligt 

korrekt bild av patientens copingstrategi innan hjärnskadan under förutsättning att patienten 

samtycker till detta.  

  

Vidare visade resultaten att det fanns samband mellan att använda passiva känslobaserade 

copingstrategier och psykisk ohälsa, samt lägre självskattad livskvalité. Användande av 

känslofokuserade copingstrategier kan alltså leda till omfattande negativa konsekvenser för 

hälsa. Denna slutsats stöds även av forskning på andra patientgrupper. Till exempel visade en 

longitudinell studie av patienter med ryggmärgsskada att patienternas copingstrategi och 

psykiska hälsa 12 veckor efter skadan i en viss mån kunde förutsäga utfall 21 år efter skadan, 

där användande av passiva känslofokuserade copingstrategier även var en stark prediktor för 

förhöjd dödlighet hos patienterna (Kennedy et al. 2016). Det motsatta verkar vara fallet för 

patienter som använder problemfokuserade strategier, men sambanden som hittades i 

litteraturstudien var inte lika starka som mellan användande av känslofokuserade och lägre 

skattad livskvalité. Från ett omvårdnadsperspektiv är det därför särskilt viktigt att 

sjuksköterskan korrekt kan identifiera och följa upp patienter som använder passiva 

känslobaserade copingstrategier. Särskilt viktigt kan vara att identifiera patienter som använder 

sig av strategier präglade av depressivitet, minimalisering och önsketänkande, som var de 
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strategier speciellt associerade med lägre livskvalitet i litteraturstudien. Alla dessa strategier 

kan också sägas vara strategier präglade av undvikande.  

 

Resultaten ovanför, att känslofokuserade copingstrategier är associerade med omfattande 

negativa hälsoeffekter, är viktigaste resultatet från litteraturstudiens som argumenterar för att 

implementera copingstrategi i patientutbildning och omvårdnadsinterventioner. Denna slutsats 

stöds även av Bell et al. (2008) som konkluderade med att copingstrategier skall ingå i 

omvårdnadsinterventioner, och att sjuksköterskan har en nyckelroll både med tanke på att 

identifiera patientens copingstrategier och att ge adekvat information, undervisning och 

planering för vidare rehabilitering. Även Picenna et al. (2016) pekar på betydelsen av att 

patienterna får både stöd, en noggrann planering för vidare rehabilitering och den undervisning 

de behöver redan innan de skrivs ut från sjukhuset (Picenna et al. 2016). Att till exempel 

önsketänkande där patienter vill återvända till livet innan skadan är så vanligt (Nochi et al. 

2000, Shotton et al. 2007) är något sjuksköterskan bör ha med sig. Patienten kan ha helt andra 

prioriteringar än att träna upp färdigheter i ADL. Ett medvetet holistiskt och patientcentrerat 

förhållningssätt är viktigt, där copingstrategier ingår. Modeller för symtomteori som till 

exempel utvecklat av Dodd et al. (2001) vore intressanta att implementera som ett teoretiskt 

ramverk i den kliniska verksamheten. Här sätts copingstrategi in som en pusselbit i den 

komplexa symtombild patienter med förvärvad hjärnskada upplever.  

 

 

Metoddiskussion 
En klar begränsning i denna litteratursammanställning är att resultaten bygger på relativt få 

artiklar och därmed begränsat vetenskapligt underlag. En annan svaghet är att det inte fanns 

någon enhetlig definition av olika copingstrategier, vilket medför att indelningen av 

copingstrategier i två huvudgrupper endast kan ses som en grov och till dels subjektiv indelning. 

Svagheter i vetenskaplig metodik hos de valda artiklarna är ytterligare en begränsning (Polit & 

Beck 2017), som per definition också medför potentiella biasfaktorer i 

litteratursammanställningen. Ingen av de inkluderade studierna hade randomisering, vilket 

innebär potentiella felkällor i parameterestimat och statistiska slutsatser (Polit & Beck 2017). 

Att potentiell bias i resultaten orsakade av avsaknad av randomisering är ett problem stöds 

också av exempelvis McCullagh & Feinstein (2003) där patienter med svårare hjärnskada i 

större grad önskade att delta i en studie än patienter med lindrigare. En förklaring till 

genomgående avsaknad av randomisering kan vara avsaknad av patientregister. Användandet 

av resultat från olika bedömningsinstrument, som skall ses som index snarare än kvotdata, i 

statistiska analyser medför också potentiellt bias i statistiska resultat och därmed slutsatser. 

Litteratursöket med angivna kriterier resulterade i en övervikt av studier där kvantitativ 

forskningsmetodik använts. Styrkor vid dessa studier är relativt stora urval samt att det 

möjliggör att kvantifiera effekter och jämföra olika grupper. Flera longitudinella studier där 

man har följt patienter över tid är också en styrka. Den främsta svagheten är att patientens egen 

upplevelse av att drabbas av hjärnskada och hur hen använder olika copingstrategier för att 

hantera detta inte är möjligt att analysera. Vidare blandas ibland begrepp som copingstil och 

copingstrategi ihop utan klara definitioner. Oftast kan man dock anta att copingstil är synonymt 

med copingstrategi. Att bedömningar av använt copingstrategi innan skada har skattats efter 

skadan är också en potentiell biasfaktor både i inkluderade artiklar och litteraturstudien.  För att 

få data om copingstarategi innan hjärnskadan har mätningar strax efter att personer har drabbats 

av skada gjorts. Denna metodik kan ifrågasättas både med argument att hjärnskadan troligen 

kommit som en chock samt att patienten kan besväras av olika symtom som minnessvårigheter, 
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förvirring och nedsatt självkännedom. Praktiken att skatta sin egen copingstrategi under någon 

bestämd period i livet har också ifrågasatts av forskare som explicit har granskat olika 

mätinstrument för copingstrategi (de Ridder 1996). Även det faktum att olika mätinstrument 

har använts i olika studier är en svaghet eftersom det gör att resultaten från olika studier inte är 

direkt jämförbara med varandra. Rörande överförbarhet så är studierna utförda i nordvästliga 

industriländer (Europa och USA). Man kan inte anta att litteraturstudiens resultat är direkt 

överförbara till andra länder och kulturer. Att alla studier är gjorda i nordvästliga industriländer 

styrker dock slutsatser inom denna urvalspopulation vilket är en styrka med tanke på studiens 

begränsade omfattning. 

  

 

Klinisk implikation 
Sjuksköterskan bör vara särskilt uppmärksam på patienter med passiva känslofokuserade 

strategier eftersom dessa patienter kan vara i riskzon för psykisk ohälsa och lägre livskvalitet. 

De kan ha behov av stöd och interventioner för att utveckla alternativa strategier, och det bör 

finnas en plan för uppföljning efter utskrivning. Det är också viktigt att vara uppmärksam på 

att önsketänkande är vanligt, och att patienten kan ha helt andra prioriteringar än att träna upp 

basala färdigheter inom ADL. Detta bör vägas in i omvårdnadsinterventioner, inkluderat 

adekvat och respektfull information om vad som är realistiskt möjligt att uppnå under 

rehabiliteringsprocessen. Det finns en möjlighet för att patienter ser en önskan om att återvända 

till livet innan skadan som en motivationsfaktor i rehabiliteringsprocessen, men att utfallet i 

slutändan kan bli sämre livskvalitet. Vidare är det viktigt att sjuksköterskan har ett medvetet 

holistiskt och patientcentrerat förhållningssätt, och både modeller för symtomteori och 

övergripande omvårdnadsteorier är intressanta att implementera som ett teoretiskt ramverk i 

den kliniska verksamheten. 

  

  

Framtida forskning 
En av slutsatserna från litteratursammanställningen och jämförelse med annan relevant 

forskning är att resultaten från kvantitativ och kvalitativ forskning till dels är motstridiga. Att 

utreda vilka resultat som är mest tillförlitliga är inte möjligt eftersom studier är gjorda på olika 

urvalspopulationer. För att få en mer fullständig bild av copingstrategier hos patienter med 

förvärvad hjärnskada vore studier där man kombinerar kvantitativa och kvalitativa 

forskningsmetoder, alltså mixed methods (Polit & Beck 2017), mycket intressanta. Ett annat 

mycket intressant forskningsområde vore empiriska studier där man implementerade att 

systematiskt införa rutiner baserade på kunskap om copingstrategier och symptomteorimodeller 

i vården. Slutligen kan man konkludera med att den vetenskapliga kunskapen inom området 

generellt är bristfällig. Det behövs ytterligare studier på sambanden mellan olika variabler och 

copingstrategi, copingstrategi och konsekvenser för hälsa samt effekter av aktiva 

omvårdnadsåtgärder med syfte att ändra copingstrategier med ogynnsam hälsoeffekt till mer 

gynnsam. För att ta reda på hur dessa samband ser ut, och även kunna jämföra mellan 

patientgrupper och över tid, vore studier med kvantitativ metodik och randomisering mycket 

intressanta. 
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Slutsats 
Det fanns samband mellan flera faktorer som tid efter skadan, skadans svårighetsgrad, 

symtombild efter skadan och använt copingstrategi. Patienter med svår hjärnskada samt 

patienter med sämre progression i rehabiliteringsprocessen använde sig i större grad av 

känslofokuserade copingstrategier. Det fanns också vissa tendenser till att användande av 

känslofokuserade copingstrategier ökade med tid efter skadan.  Vidare så visade resultaten att 

användande av känslofokuserade strategier var associerad med psykisk ohälsa samt lägre 

skattad livskvalitet. Det motsatta sambandet gällde för problemfokuserade strategier, men 

sambanden var inte lika tydliga. Ur ett omvårdnadsperspektiv innebär detta att sjuksköterskan 

har en viktig roll i att identifiera patienternas copingstrategi, och att copingstrategi bör 

implementeras i omvårdnadsplaner och interventioner. Särskilt fokus bör läggas på patienter 

som använder passiva känslofokuserade strategier eftersom det är associerad med negativa 

hälsoeffekter. Dessa patienter kan behöva stöd och omvårdnadsinterventioner för att ändra sina 

copingstrategier.  
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Bilaga 1: Artikelmatris. 

Författare/ 

år/land 

 

Syfte 

 

Metod & urval 

 

Resultat 

Brands, I., 

Köhler, S. 

Stapert, S, 

Wade, D. & van 

Heugten, C. 

 

2014 

Nederländerna 

Att undersöka om 

coping är relaterad 

till specifika 

problem. 

Att undersöka 

ombytlighet av 

olika 

copingstrategier 

och deras 

utveckling i tiden. 

Att undersöka 

vilken påverkan 

har exekutiv 

förmåga, 

självmedvetande 

och självförmåga 

på coping, dess 

variabilitet och 

stabilitet. 

Metod: Kvantitativ. 

Design: 

Prospective clinical 

 cohort study. 

Urval: n=136 

Bortfall:0 

Problemlösande 

copingstrategier används 

 huvudsakligen för att 

lösa kognitiva problem, 

 men inte de fysiska. 

Begränsat antal 

copingstrategier används. 

Hög självförmåga är 

positivt förknippad till 

både problemlösande och 

undvikande coping, 

men  minskad 

känslofokuserad 

 coping. 

Flera självrapporterade 

 problem relaterade till 

exekutiv funktion 

 leder till mer stabilitet 

 vid användning av 

 problemlösande och/eller 

 känsloorienterade 

copingstrategier. 

Fraas, M.R. & 

Calvert, M. 

 

2009 

USA 

Att fastställa 

faktorer som leder 

till produktiv 

livsstil efter 

förvärvad 

hjärnskada. 

Metod: 

Kvalitativ; 

Design: 

Semistrukturerade 

intervjuer. 

Urval: n= 28; 

Bortfall:0 

Användning av 

copingstrategier var ett av 

huvudämnen, en strategi 

som personer med 

förvärvad hjärnskada hade 

sig använt för att 

säkerställa framgångsrik 

återhämtning. 

Krpan, K.M., 

Stuss, D.T. & 

Anderson, N.D. 

 

2011 

Kanada 

Undersöka 

användning av 

coping under 

loppet av 

simulerad 

stresstest. 

Bedöma själv- 

eller närmaste 

personens 

rapporterad 

copingbeteende. 

Evaluera 

korrelation mellan 

två ovannämnda 

variabler.   

Metod: Kvantitativ. 

Design: 

Eksperimental. 

Urval: 3 grupper: 

Individer med 

traumatisk hjärnskada, 

n=18.  Anhöriga eller 

nära vänner till 

patienter, n=18. 

Kontrollgrupp, n=24. 

Bortfall: 0 

Grupp med förvärvad 

hjärnskada påvisade 

negativ korrelation 

mellan självangivna 

copingbeteende och 

resultatet av stresstest 

 medan kontrollgrupp 

påvisade ett motsatt 

beteendemönster. 
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Maestas, K.L., 

Sander, A.M., 

Clark,  A.N., van 

Veldhoven, 

L.M., 

Struchen, M.A., 

Sherer, M. & 

Hannay, H.J. 

 

Nederländerna, 

USA 

2014 

Identifiera 

copingstil innan 

traumatisk 

hjärnskada för att 

fastställa om 

copingstratrategi 

kan hjälpa att 

förutsäga 

emotionell 

funktion, samt 

livskvalité 3 

månader efter 

traumatisk 

hjärnskada. 

Metod: Kvantitativ 

Design:Longitudinell. 

Urval: n=225 

Bortfall:38 

Copingstil innan 

hjärnskadan kan påverka 

livskvalité och emotionalt 

utfall efter hjärnskadan. 

Rakers, S.E., 

Scheenen, M.E., 

Westerhof-

Evers, 

H.J., de Koning, 

M.E., van der 

Horn, H.J., van 

der Naalt, J & 

Spikman, J.M. 

 

2018 

Nederländerna 

 Undersöka 

samband 

mellan exekutiv 

funktion 

och copingstilar 

under 

den kroniska fasen 

efter 

traumatisk 

hjärnskada. 

Undersökning av 

två 

grupper, en med 

personer med mild 

traumatisk 

hjärnskada 

och andra med 

personer 

med svår 

traumatisk 

hjärnskada. 

Metod: 

Kvantitativ 

Design:Prospektiv, 

longitudinell studie. 

Urval: n (mild 

traumatisk 

hjärnskada) =47; 

n (svår traumatisk 

hjärnskada)= 59. 

Bortfall:0. 

Högre grad av passiv 

coping och brist i 

exekutiv funktion hos 

personer med svår THS 

påvisades. 

Självrapporterade brister 

i vardaglig exekutiv 

funktion försvårar 

användning av aktiva, 

problemlösande 

copingstrategier. 

Sasse, N., 

Gibbons, H., 

Wilson, L., 

Martinez, R., 

Sehmisch, S., 

von Wild, K., & 

von Steinbuchel, 

N. 

 

2014 

Tyskland 

Att utforska 

copingstrategier 

efter förvärvad 

hjärnskada och 

deras samband 

med hälsorelaterad 

livskvalité. 

Metod: 

Kvantitativ; 

Design: 

Tvärsnittsstudie. 

Urval: n=141; 

Bortfall: 0 

 

Personer efter förvärvad 

hjärnskada använder två 

typer av copingstrategier: 

trivialisering/resignation 

samt handling/distraktion. 

Trivialisering/resignation 

visar särskild negativ 

samband med 

hjärnskadespecifika 

dimensioner av 

hälsorelaterad livskvalité. 

Scheenen, M.E., 

van  der Horn, 

H.J., de  Koning, 

Undersöka 

stabilitet av olika 

copingstilar under 

1 års period 

Metod: Kvantitativ 

Design: Longitudinell, 

prospectiv kohort 

studie. 

Användande av de flesta 

copingstilar 

 minskade med tiden 

 utom positive kognitive 
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M.E., van  der 

Naalt, J. & 

Spikman, J.M. 

 

 

 
 

2017 

Nederländerna 

följande 

hjärnskadan. 

Urval: n=425; 

Bortfall: 16. 

 omstrukturering. 

Den passiva copingstilen 

 med tiden blev mer 

 stabil. 

Aktiv copingstil 

associerades med mer 

uttalad känsla 

av egenförmåga. 

Wood, R.L. & 

Doughty, C. 

 

 

 
 

United Kingdom 

2013 

Undersöka 

samband mellan 

copingstil, 

alexitimia och 

psykologiska 

svårigheter. 

Metod: Kvantitativ 

Design: 

Tvärsnittstudie. 

Urval: n= 71, 

kontrollgrupp n=54. 

Bortfall: 0 

Tidigt upptäckt 

av   alexithymia som följd 

av traumatisk hjärnskada 

kan hjälpa att identifiera 

individer i riskzon för 

utveckling av en 

maladaptiv 

copingstrategier.   

Wolters 

Gregorio, 

G., Gould, K.R., 

Spitz, G., van 

Heugten, C.M. 

& 

Ponsford, J.L. 

 

2014 

Nederländerna 

Om 

copingstrategier 

som användes 

innan hjärnskadan 

är förenade med 

de som används 

efter traumatisk 

hjärnskada. 

Undersöka om 

Självrapporterade 

copingstrategier 

samt ändring i 

coping efter THS 

är förenad med 

psykosocial 

funktion, 

depression, ångest 

och livskvalite. 

Metod: Kvantitativ 

Design: Prospektiv, 

longitudinal studie. 

Urval: n=174. 

Bortfall: 

 

Användning av icke-

produktiva 

copingstrategier innan 

hjärnskadan förutsäger 

icke-produktiv coping, mer 

ångest och sämre 

psykosocial funktion även 

1 år efter skadan. 

Wolters 

Gregorio, 

G., Ponds, 

R.W.H. 

M., Smeets, 

S.M.J., Jonker, 

F., Pouwels, 

C.G.J.G., 

& van Heugten, 

C.M. 

 

2015 

Nederländerna 

Undersöka coping 

och vilka faktorer 

kan förutsäga 

coping hos 

patienter med 

förvärvad 

hjärnskada och 

med 

neuropsykiatriska 

symtom i den 

kroniska fasen 

efter hjärnskadan. 

Metod: 

Kvantitativ; 

Design: 

Longitudinell 

studie; 

Urval: n=42; 

Bortfall: inte 

redovisat. 

Signifikativt högre 

användning av passiva och 

undvikande 

copingstrategier hos 

personer med förvärvad 

hjärnskada och med 

neuropsykiatriska symtom 

i jämförelse både med 

standartpopulation och 

med personer med 

förvärvad hjärnskada utan 

neuropsykiatriska 

symtom.   
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Wolters 

Gregorio, 

G., Ponds, 

R.W.H.M., 

Smeets, S.M.J., 

Jonker, F., 

Pouwels, 

C.G.J.G. & 

van Heugten, 

C.M. 

 

2016 

Nederländerna 

Att jämföra 

copingstrategier 

hos patienter med 

förvärvad 

hjärnskada och 

neuropsykiatriska 

symtom, 

kontrollgrupp och 

grupp med 

patienter med 

förvärvad 

hjärnskada utan 

neuropsykiatriska 

symtom. 

Att undersöka 

ändringar i 

copingstrategier 

under den kroniska 

fasen. 

Att utforska 

relation mellan 

självkännedom 

självrapporterad 

exekutiv funktion, 

neuropsykiatriska 

symtom och 

användning av 

olika 

copingstrategier. 

Metod: Kvantitativ. 

Design: 

Jämförande, 

longitudinal studie. 

Urval: n=42 

Bortfall: 

Patienter med 

Neuropsykiatriska 

symptom använder sig av 

passiva och undvikande 

copingstrategier i högre 

grad än patienter med 

hjärnskada men utan 

 neuropsykiatriska 

symtom. 

Mindre neuropsykiatriska 

symtom innebär ökat 

undvikande beteende. 

Brist av insikt om sitt 

tillstånd ligger i grund av 

ökat användning av 

aktiva copingstrategier. 

 

Wolters 

Gregorio, G., 

Stapert, S., 

Brands, I. & van 

Heugten, C. 

 

Nederländerna 

2011 

Undersöka 

avgörande faktorer 

och korrelation 

mellan copingstil i 

kroniska fasen av 

förvärvad 

hjärnskada. 

Metod: Kvantitativ 

Design: Chart 

review. 

Urval: 136 

Bortfall: 

Koginitiva funktioner 

påverkar inte copingstil. 

Passiva, 

känslofokuserade 

copingstrategier 

i kroniska fasen visar sig 

vara icke-adaptiva. 
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