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1 Inledning 
Rehabilitering efter förvärvad hjärnskada (FHS, en icke medfödd hjärnskada orsakad av till 

exempel stroke, trauma eller någon annan sjukdom/skada) med kognitiva svårigheter bland 

ungdomar kan vara en komplicerad process. Detta är något jag upplevt i mitt kliniska arbete 

som arbetsterapeut på rehabiliteringsmedicinska kliniken i Örebro. En mer komplicerad 

process än för de patienter som innan hjärnskadan hunnit skapa sig ett vuxet liv med allt vad 

det innebär, bland annat i form av avslutade studier, etablering på arbetsmarknaden och 

familjebildning. De patienter jag träffar i mitt arbete har i de allra flesta fall inga fysiska 

funktionsbortfall utan det som komplicerar tillvaron är de kognitiva svårigheter hjärnskadan 

inneburit. För de som drabbas i tonåren finns det inslag som försvårar rehabiliteringen, till 

exempel att de återigen blir mer beroende av föräldrarna, i ett skede när man som frisk 

tonåring normalt bryter sig loss och skapar sig ett eget självständigt liv. Dessutom kan de inte 

göra det som vänner som är friska gör som till exempel att resa, studera och upptäcka saker i 

världen. Inte heller att umgås på samma sätt i vardagen med familj och vänner vilket gör att 

dessa unga människor kan känna ett utanförskap. Min erfarenhet är att deras svårigheter som 

är kognitiva och inte syns, innebär att de inte alltid får förståelse från omgivningen till 

exempel skolan, vänner, föräldrar, och att de kanske inte ens förstår sig själva, och då än 

mindre hur de ska hantera tillvaron. Många har trots sina svårigheter försökt klara av tillvaron 

på samma villkor som sina jämnåriga. Detta för ofta med sig misslyckanden vilket påverkar 

deras självförtroende och även försvårar deras rehabilitering. Syftet med denna studie är att 

göra en kartläggning över vad som finns dokumenterat i litteraturen när det gäller ungdomar 

med FHS som medfört kognitiva svårigheter och vilka konsekvenser det innebär i deras 

vardag i syfte att öka kunskapen om deras specifika behov när det gäller rehabilitering. 
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2 Bakgrund 

2.1 Arbetsterapi 
De aktiviteter som arbetsterapeuter försöker möjliggöra för patienter/klienter är inom de 

dagliga livets aktiviteter det vill säga personlig vård, boende arbete/studier fritid och även 

sömn och vila. Dessa aktiviteter ägnar människan sig åt dygnet runt vid olika tidpunkter och 

på olika sätt. Aktiviteter är något som ska genomföras och aktivitetsutförandet ska kunna ge  

tillfredsställelse både i form av upplevelse och resultat (1 sid 54). Arbetsterapi är till för 

personer som har fått nedsatt aktivitetsförmåga och ambitionen är att hjälpa dessa personer få, 

ett för dem, värdefullt liv (2 sid 10). Viljekraft, vanebildning och utförandekapacitet är 

centrala begrepp inom arbetsterapi (3 sid 16-25). När människor drabbas av 

funktionsnedsättning kan relationen till omgivningen förändras vilket kräver nya vanor (3 sid 

59). Förändring av vanor är nödvändigt för att hitta tillbaka till delaktighet i det dagliga livet, 

arbete och fritid (3 sid 60). En funktionsnedsättning leder ofta till problem i rollutförandet och 

det går kanske inte leva upp till egna eller andras förväntningar på rollen. Rollen som sjuk kan 

ofta bli problematisk för en person med funktionsnedsättning (3 sid 64). En av de stora 

utmaningarna när det gäller att leva med funktionshinder är att rekonstruera vanor och roller. 

(3 sid 65). När personer drabbats av kognitiva begränsningar är det viktigt för 

arbetsterapeuten att hjälpa den drabbade att återfå kontrollen över sitt liv. Därför är det av vikt 

att ägna tid åt att förstå den drabbades viljekraft, utförandekapacitet och miljömässiga 

förutsättningar (3 sid 313). När det gäller ungdomar är det viktigt att som arbetsterapeut vara 

medveten om att det kräver ett stort mått av energi men också att kunna vara en vuxen person 

i deras liv, att vara flexibel och kreativ, ha humor, vara öppen att prata om det som är viktigt 

för den ungdom arbetsterapeuten just då har framför sig. (2 sid 155). Kognitiva svårigheter 

påverkar varje del av livet och kan skapa svårigheter inom alla livsområden. På grund av den 

centrala roll kognition har för människans funktion måste arbetsterapeuter ha kunskap om 

kognition och hur kognitiva färdigheter bidrar till aktivitetsutförande (4 sid 19). 

2.2 Ungdomar 
Alla har minnen från sina ungdomsår, trevliga eller smärtsamma. Att vara tonåring (13-18 år) 

innebär att uppnå en mer mogen relation med sina kamrater av båda könen och att få en 

maskulin/feminin roll. Tonåringen ska acceptera sin fysik och användandet av sin kropp och 

även bli oberoende av sina föräldrar och förbereda sig för familjeliv och yrkeskarriär. Att vara 

ung innebär också att fatta många olika beslut och hitta sina egna värderingar och ideologier 
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att ha som grund för sitt beteende och sociala liv (2 sid 153). De flesta klarar av denna 

övergång från ungdom till vuxenliv medan andra drabbas av svårigheter som kan kräva hjälp. 

(2 sid 154). Tonårstiden kännetecknas av en ökande strävan mot autonomi. Roller och vanor 

som reglerar beteende i det dagliga livet förändras. Ungdomar har behov av att skapa en egen 

aktivitetsidentitet då de har flera viktiga verksamhetsval framför sig, som studier och arbete. 

De utvecklas både kognitivt och emotionellt samt även att kommunicera och interagera, under 

den här tidsperioden (3 sid 128-129). En FHS under denna period i livet kan påverka på 

många sätt och även de kognitiva svårigheterna som inte syns och då inte är helt tydligt för 

dem själva eller omgivningen. En ungdom som drabbats av mental uttröttbarhet eller 

exekutiva svårigheter utan fysiska nedsättningar på grund av FHS kan av omgivningen ibland 

bli betraktad som lat. För att kunna ge stöd och rehabilitering till ungdomarna så optimalt som 

möjligt behövs ytterligare forskning för att ringa in problemområden och öka kunskapen runt 

detta. 

 

2.3 Förvärvad hjärnskada 
Förvärvad hjärnskada orsakas av stroke, trauma, tumörer eller andra sjukdomar i hjärnan (5 

sid 11-34). Enligt Folkhälsoinstitutet 2012 är det ca 26 000 som drabbas av stroke i Sverige 

per år. Ca 165 är i åldrarna 20-34 år (6). Ca två till fyra barn (1 månad – 18 års ålder) per 100 

000 invånare insjuknar i stroke (7). När det gäller trauma så är det enligt Socialstyrelsens 

kartläggning år 2012 ca 100-300/100 000 som drabbas, varav ca 75 % är s k lätt hjärnskada, 

till exempel commotio (hjärnskakning) (8). Cirka 7 500 barn och ungdomar söker i Sverige 

årligen vård på grund av skalltrauma (9).  

 

Ett mått att mäta svårighetsgrad vid hjärnskada är Glascow Coma Scale (GCS) vilket jag i 

min studie haft som utgångspunkt när det gäller att se vilken svårighetsgrad de hjärnskadade 

ungdomarna har i respektive studie. Poängsumman graderas från maximalt 15, fullt vaken, till 

lägst 3, djupt medvetslös (10). GCS över 13 poäng definieras som lätt hjärnskada, 9-12 som 

måttlig hjärnskada och under 9 poäng som svår hjärnskada (10). Att drabbas av FHS även om 

den är lätt till måttlig ger kognitiva konsekvenser som till exempel ökad uttröttbarhet, nedsatt 

koncentration, lättirriterbarhet som påverkar möjligheten till arbete, sköta hushållssysslor och 

fritidsaktiviteter (11) och därmed påverkas också livskvaliteten (12). Vid utskrivning från 

sjukhuset är det inte säkert att personen är medveten om sina kognitiva begränsningar utan 

blir det kanske först när han/hon ska fungera i sin vanliga miljö (13). Kognitiv förmåga som 
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till exempel att kunna sätta mål, planera, ta initiativ, att anpassa sitt beteende, att modifiera 

genomförandet för att nå målet är nödvändiga för vardagliga uppgifters genomförande (14). 

 

Att drabbas av förvärvad hjärnskada under pågående utvecklings- och mognadsprocess är 

annorlunda än att skadas i vuxen ålder. Det är viktigt att inte se dessa barn och ungdomar som 

små vuxna (15,16). Tidig fokal skada på hjärnan diagnostiseras ibland senare hos barn än vad 

de gör hos vuxna eftersom effekten inte alltid är uppenbar direkt. För en del blir ibland 

effekterna inte uppenbara förrän de kognitiva förmågorna utmanas, till exempel vid högre 

studier (16). I en tidigare litteraturöversikt påvisas att ungdomars aktivitetsförmåga och 

delaktighet påverkas av FHS (17). Ungdomar upplever kognitiva förändringar efter 

hjärnskada och att det påverkar deras möjligheter till vidare studier (18). Många ungdomar 

beskriver även sociala svårigheter (18). För en del unga är den mest frustrerande effekt av 

stroke att inte kunna prestera lika bra i skolan som tidigare (16). Uppmärksamhetsproblem är 

vanliga hos barn många månader efter FHS vilket innebär att när de återvänt till skolan 

behövt extra stöd för att kunna hantera klassrumsmiljön (19). Kognitiva och beteendemässiga 

problem har den största inverkan när det gäller livskvalitet för de äldre barnen (20) och 

speciellt för flickor (16,20). Det är viktigt att vara medveten om att ungdomar med få eller 

inga fysiska svårigheter kan, i en framtid, när de ska fungera i samhället, visa på betydande 

kognitiva begränsningar som påverkar deras möjligheter till självständighet i samhället (21). 

Även en lätt hjärnskada (commotio-hjärnskakning) kan leda till allvarliga fysiska, kognitiva 

och beteendemässiga konsekvenser som kan påverka det dagliga livet (22). Vid frontala 

lesioner ses påverkan i vardagslivet och inom sociala områden, och barn med skador i de 

frontala områdena av hjärnan har mer än dubbelt så svårt med anpassning av sitt beteende 

jämfört med andra typer av hjärnskador (23). Ungdomar med bristande social förmåga efter 

FHS riskerar att missa möjligheten till utveckling av de förmågor som krävs för att få ett bra 

liv i vuxen ålder (24). På Danderyds sjukhus i Stockholm har man sett ett behov av specifik 

uppföljning för unga vuxna (18-25 år) med förvärvad hjärnskada och nyligen startat en 

verksamhet för denna grupp (25). 
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3 Problemområde 
Barn och ungdomar som drabbas av FHS tas i Örebro län om hand på barnkliniken på USÖ 

(Universitetssjukhuset i Örebro) och, om behov finns av ytterligare träning och uppföljning, 

på barnhabiliteringen. När ungdomen är 18- 21 år och om behov finns av fortsatt 

rehabilitering och stöd inom flera livsområden och av flera yrkeskategorier finns 

vuxenhabiliteringen som en verksamhet för dessa ungdomar. I vissa fall remitteras även 

ungdomar till rehabiliteringsmedicinska kliniken (26). Risken finns att ungdomar som inte har 

fysiska, det vill säga synliga, svårigheter lätt kan ”falla mellan stolarna” då de kanske inte ens 

själva förstår sina svårigheter. Det kan vara så att de själva och omgivningen har samma krav 

på dem som innan hjärnskadan. Att på ett systematiskt sätt undersöka vilka svårigheter som 

finns i vardagliga aktiviteter efter lätt/måttlig hjärnskada i tonåren är ett steg när det gäller att 

öka kunskapen om denna målgrupp.  

4 Syfte 
Studiens syfte är att beskriva konsekvenser inom dagliga livets aktiviteter när en person i 

tonåren drabbats av kognitiva svårigheter efter lätt/måttlig förvärvad hjärnskada. Samt om det 

förekommer lösningar och strategier i artiklarna även beskriva dessa. 

 

4.1 Frågeställningar 
- Vilka kognitiva svårigheter på funktionsnivå omnämns som hindrande? 

- På vilket sätt beskrivs de kognitiva svårigheterna ge konsekvenser inom de livsområden som 

arbetsterapeuter framförallt jobbar med, det vill säga personlig vård, boende, arbete/studier, 

fritid? 

- Vilka lösningar och strategier beskrivs för att underlätta för tonåringen med kognitiva 

svårigheter och då i relation till ovanstående livsområden? Både på enskild nivå men även 

samhällelig nivå. 

 

5 Metod 
Design: Integrativ litteraturstudie som är en speciell sammanställningsmetod som summerar 

empirisk eller teoretisk litteratur för att få fram en förståelse av ett specifikt problemområde 
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och ge en bild av den aktuella forskningen inom området, bidra till teoriutveckling och har en 

direkt koppling till praktik och policy (27). 

5.1 Litteratursökning 
Sökningarna gjordes i databaserna Pub Med och Cinahl. Se sökmatris i bilaga 1. Vid 

sökningen användes MeSH-termer med begränsningar i ålder (13-18 år, adolescents) och 

språk (engelska).  Artiklar publicerade mellan 2002-2013 valdes för att inkludera aktuell 

forskning inom området. Sökningen gjordes på följande sökord brain injury i kombination 

med activities of daily living, occupational therapy, independent living (community living i 

cinahl), community integration, social participation, cognition disorders. Samma 

sökkombinationer gjordes därefter med sökordet stroke istället för brain injury (bilaga 1). 

 

Sökning gjordes även på traumatic brain injury och acquired brain injury i kombination med 

activities of daily living på Pub Med som gav 169 respektive 167 träffar. På grund av det stora 

antalet kombinerades sökorden med cognition disorders då 25 respektive 29 träffar erhölls. 

Ingen av dessa artiklar valdes efter översiktlig genomläsning av titlar och abstract. Antingen 

föll de bort på grund av in- och exklusionskriterier eller också var de valda via andra 

sökningar. Ingen sökning gjordes på dessa sökord i Cinahl då brain injury är det övergripande 

sökordet i MeSH trädet och då torde täcka in även dessa ord. Sökning gjordes även på brain 

injury och cognitive deficits i kombination med activities of daily living men då cognitive 

deficits inte är någon MeSH term gjordes ej ytterligare sökning av denna sökkombination.  

 

Inklusionskriterier för denna studie är vetenskapliga artiklar om ungdomar med FHS med 

kognitiva svårigheter och konsekvenser detta ger i vardagliga aktiviteter. Skadan ska vara lätt 

till måttlig (mild or/and moderate). Exklusionskriterier är svår skada (severe) 

 

5.2 Urval och bearbetning 
Utifrån syfte, avgränsningar, in- och exklusionskriterier och frågeställningar lästes först titel 

för ett första urval. Utifrån dessa urval lästes sedan abstracts. Läsningen av abstracts gav 71 

relevanta artiklar. Dessa artiklar lästes översiktligt utifrån syfte och frågeställningar. Vid 

denna läsning föll 47 artiklar bort. Kvar blev 24 artiklar som lästes grundligt i sin helhet då 

varje artikels syfte, metod och resultat dokumenterades i en artikelsammanställning. Utifrån 

denna artikelsammanställning valdes de 10 artiklar (28-37) som gav bäst information rörande 

syfte, frågeställningar och som stämde överens med inklusionskriterierna. De 14 artiklar som 
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valdes bort vid den noggranna genomläsningen valdes bort på grund av barnens ålder vid 

hjärnskada och svårighetsgrad, hade fokus på fysiska svårigheter eller var studier med en smal 

fråga som inte berörde frågeställningarna. 

 

De 10 valda artiklarna (28–37) studerades sedan mer noggrant och vid denna ytterligare 

genomläsning markerades de avsnitt som berörde frågeställningarna kognitiva svårigheter, 

personlig vård, boende, arbete, fritid och eventuella förslag på lösningar med olika färger i 

texten. En färg för varje specifikt aktivitetsområde. Dessa artiklar och markerade stycken 

sammanfattades i den slutgiltiga artikelsammanställningen (bilaga 2). 

5.3 Granskning av kvalitet 
Fyra av de valda artiklarna till denna studie handlar om FHS där såväl traumatisk hjärnskada, 

stroke som andra diagnoser är inkluderat (28,29,30,31) och sex av artiklarna 

(32,33,34,35,36,37) handlar enbart om traumatisk hjärnskada. Samtliga valda artiklar har 

kvantitativ design. Två av studierna har ett randomiserat kontrollerat urval (32,33) vilket är ett 

kriterium för att bedöma bevisvärde. Man får alltså anse att flertalet av studierna i denna 

uppsats har ett måttligt bevisvärde.  

 

Några av studierna har ett konsekutivt urval (28,29,34). Flera av studierna har en total 

population till exempel som insjuknat under en viss tidsperiod (30,31,35,36,37).  

 

Kvalitetsbedömningen har gjorts utifrån Forsberg och Wengström (38) samt Willman och 

Stoltz (39). Bedömningen är att studierna 28,29,30,31,32,33, och 36 håller god kvalitet samt 

artikel 34,35 och 37 medelgod. Den bedömningen grundar sig dels på instrumentens validitet 

och reliabilitet, storlek på gruppernas i studien samt hur väl resultatet är beskrivet samt om 

man presenterar bortfall samt eventuella begränsningar i studien. 

 

5.4 Etiska överväganden 
I fem av artiklarna (28,29,30,36,37) framgår det att etiska kommittéer godkänt studierna. I två 

artiklar (33,34) beskrivs att studierna har lokala kommittéers godkännande. I tre artiklar 

(31,32,35) går det inte att utläsa något om etiskt godkännande varav två artiklar (31,32) är del 

i större studier och om dessa har etiskt godkännande har inte gått att finna. I de artiklar där 

minderåriga medverkar är föräldrar/vårdnadshavare tillfrågade (28,30,32,33,34). I tre artiklar 

vänder man sig direkt till patienten (35,36,37) även om man i artikel 35 frågar närstående om 
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demografisk data runt skadetillfället och i artikel 36 har närstående som informanter utöver 

den skadade själv. Artikel 29 och 31 grundar sig på intervju med vårdnadshavare. 

6 Resultat 
Syftet med denna studie var att beskriva vilka konsekvenser, inom dagliga livets aktiviteter,  

tonåringar har, som drabbats av kognitiva svårigheter efter lätt/måttlig förvärvad hjärnskada. 

Syftet var även att omnämna de eventuella lösningar och strategier som i studierna finns 

beskrivna. Vid litteraturgranskningen framkom att konsekvenser av en förvärvad hjärnskada 

återfinns inom samtliga aktivitetsområden som arbetsterapeuten arbetar med, se tabell I. Vad 

svårigheterna består av konkret beskrivs under respektive rubrik och aktivitetsområde. 

 

Tabell I. Artikelöversikt 
 

Artikel Kognitiva 

svårigheter 

Personlig 

vård 

Boende Arbete/studier Fritid Förslag på 

lösningar 

28     X X 

29 X X X X X X 

30 X    X X 

31 X X X X X X 

32    X   

33 X      

34 X   X X X  

35   X X   

36 X   X   

37 X X X X X  

 

6.1 Deltagare 
Åldrarna på barn– och ungdomarna i de valda artiklarna är i ett ålderspann på 2-20 år. I två 

artiklar (34,36) är informanterna mellan 15-20 år. Ålder vid skada är i en artikel (34) 6-12 år 

respektive 16-20 år.  

 

En artikel (37) är en långtidsuppföljning då informanterna är mellan 11-31 år vid studiens 

genomförande och medelålder 10 år vid skada.  
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Två artiklar (32,33) presenterar sina informanter i fyra åldersgrupper vid skada, (0-4, 5-9, 10-

14, 15-17 år) och en artikel (30) delar in ungdomarna med skada före eller efter 12 års ålder. I 

övriga artiklar (26,29,31,35) är medelåldern mellan 10-13 år vid skada.  

 

Åtta av studierna har använt GCS för att gradera svårighetsgraden bland informanterna 

(28,30,32,33,34,35,36,37). Två studier har ingen gradering av skadornas svårighetsgrad 

(29,31). En artikel (37) specificerar inte antalet i respektive svårighetsgrad utan samtliga 

informanter beskrivs vid skadan ha GCS mellan 3-15 det vill säga svår till lätt skada och 

någon indelning i svårighetsgrad finns inte närmare specificerat.  

 

Två artiklar delar in svårighetsgrad på hjärnskadan i lätt, måttlig eller svår (33,36) En artikel 

presenterar enbart medelvärde avseende GCS i de två jämförande grupperna (34). Tre artiklar 

delar in svårighetsgraden i två olika grupper, lätt och måttlig/svår (28,30,32) då övervägande 

är lätt skadade (ca 75% i samtliga tre artiklar är lätt skadade).  

 

En artikel (35) delade in de skadade i två grupper, lätt/måttlig och svår där övervägande är 

svårt skadade. Denna artikel valdes trots detta på grund av den specifika frågeställningen 

denna artikel hade avseende högre studier, arbete och oberoende. 

 

I samtliga artiklar är barnen/ungdomarna informanter förutom i två artiklar (29,31) där enbart 

närstående intervjuats. I en artikel (35) tillfrågas anhöriga om demografisk data och i en 

artikel (16) är närstående informanter utöver ungdomarna. I två artiklar (32,33) där deltagarna 

är under 14 år, tillfrågas anhöriga både om deltagande och de är även informanter i studien 

medan deltagarna som är över 14 tillfrågas själva.  

 

I en artikel (34) deltar närstående i ett specifikt bedömningsinstrument (DEX) som vänder sig 

dels till den skadade och dels till närstående. För vidare information runt respektive artikel se 

artikelsammanställningen (bilaga 2) 

6.2 Kognitiva svårigheter 
Kognitiva problemområden efter förvärvad hjärnskada i barn och ungdomsåren är 

kommunikation, uppmärksamhet, informationsbearbetningshastighet, exekutiv förmåga, 

problemlösningsförmåga och minnesproblem (31,33,34). Självskattning av exekutiva 

funktioner skiljer sig inte åt mellan barn som drabbas före 12 år eller efter 16 år medan 
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däremot anhöriga och vänner i framförallt den yngre gruppen beskriver att de yngre har sämre 

förmåga att hantera exekutiva funktioner i det dagliga livet jämfört med anhöriga till den äldre 

gruppen (34). Barn/ungdomar med lätt hjärnskada förbättras i högre grad språkligt jämfört 

med de med måttlig/svår hjärnskada (33). I en studie (29) noteras även sociala och 

beteendemässiga förändringar som påverkar aktiviteter tillsammans med sina jämnåriga 

kamrater samt att exekutiva svårigheter kan vara en faktor när det gäller att kunna vara 

delaktig i strukturerade aktiviteter och evenemang (29). Barn med hjärnskador ägnar inte 

samma tid som friska barn åt aktiviteter för att träna färdigheter som till exempel att skriva 

och läsa på grund av bland annat uppmärksamhetsproblem (30). Kognitiva svårigheter finns 

med som en försvårande faktor när det gäller yrkeskarriär. Anhöriga anser i högre 

utsträckning än de skadade själva att de kognitiva svårigheterna, humör och personlighet 

påverkats av hjärnskadan (36). Språk och mental status skattar barn och ungdomar med 

hjärnskada lägre jämfört med friska ungdomar (37).  

6.3 Personlig vård 
Hjärnskador ger livslånga konsekvenser inom flera områden och bland annat är ätandet ett 

problem även om de orala svårigheterna i regel går över mellan 3-11 veckor efter skadan. Det 

visar på att även om de tekniska problemen, när det gäller ätandet inte finns, så finns det ändå 

osynliga problem som påverkar ätande (37). Att få assistans hemma är ett av de minsta 

bekymren enligt en studie (31). Enligt The Pediatric Evaluation of Disability Inventory 

(PEDI) är de äldre barnen/ungdomarna mer oberoende än de yngre inom området att ta hand 

om sig själva (self-care) utan att specificera detta närmare (29). Horneman (37) beskriver i sin 

studie flera områden som är påverkade efter hjärnskada på funktionsnivå och något som berör 

personlig vård är sömn och ätande. 

6.4 Boende 
Ungdomar som drabbats av hjärnskada i senare ungdomsår det vill säga mellan 16-20 år är i 

större utsträckning (93%) sin egen talesman jämfört om skadan inträffar i yngre åldrar, 6-12 

år, (60%). Även när dessa ungdomar blir äldre, 17-21 år, kvarstår detta och de får även 

fortsättningsvis hjälp av sina närstående att föra sin talan (34). Om skadan skett i senare 

tonåren är förutsättningarna bättre för att få ett självständigt boende (35). Detsamma gäller för 

ungdomar med lättare skada (35). Bland de större aktivitetshindren omnämns delaktighet när 

det gäller hemmasysslor (58%) medan att röra sig hemma är ett av de mindre bekymren 

(21%) (29,31) och inte heller att kommunicera med jämnåriga och vuxna hemma (29%) anses 

vara det mest bekymmersamma(29). Enligt The Pediatric Evaluation of Disability Inventory 
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(PEDI) har de äldre barnen/ungdomarna med hjärnskada högre poäng än dom yngre inom 

området att ta hand om sig själva (self-care). För både äldre och yngre barn och ungdomar 

sågs en trend att trots att barnen/ungdomarna graderade sig lågt i PEDI så utförde de hög 

andel av åldersadekvata aktivteter hemma. Det finns inget samband mellan de tre olika 

funktionella grupperna enligt PEDI (rörlighet, ”self-care” och social funktion) vid 

skadan/sjukdomen och delaktighet hemma (29). I långtidsuppföljning 10 år efter hjärnskada 

beskrivs det att en skada i barndomen ger livslånga konsekvenser inom många områden på 

funktionsnivå vilket Horneman (37) beskriver i sin studie, till exempel rörlighet, syn, hörsel, 

ätande sömn och oro. Det finns inte någon skillnad mellan könen i denna studie när det gäller 

dessa funktioner (37).  

6.5 Studier/arbete 
Det finns större behov av extra stöd i skolan för barn och ungdomar med FHS jämfört med 

andra typer av skador, bland annat i form av specialundervisning (32) Den vanligaste 

rehabiliteringsinsatsen är enligt Bedell (31) specialundervisning. Det rapporteras trots detta att 

det kan vara svårt att få adekvat hjälp i skolan (31). Att ta sig fram rent fysiskt på skola samt 

att använda skolmaterial var det var minst bekymmersamma efter hjärnskada i barn- och 

ungdomsåren oavsett svårighetsgrad (29, 31). Att kommunicera med jämnåriga och vuxna på 

skolan var inte heller något man lyfte fram som de största problemen efter hjärnskada, även 

om det är 32% som tar upp det som svårighet (29). I en studie kan man inte se någon relation 

mellan funktionell förmåga enligt PEDI (rörlighet, ”self-care” och social funktion) vid 

skadan/sjukdomen och aktivitetsförmåga i skolan (29). Dock är exekutiva svårigheter 

hindrande i skolan likväl som inom andra områden (29).  

 

De som skadas senare i tonåren oavsett kön är oftare inskrivna i utbildningsprogram. I 

jämförelse med män är dock kvinnor, oavsett ålder vid skada, oftare inskrivna i högre 

utbildningsprogram. Högre socioekonomisk status ökade oddsen för högre studier och 

anställning bland ungdomarna (35). Enligt Donders (34) är det ingen större skillnad om man 

drabbats av skada före 12 års ålder eller efter 16 års ålder när det gäller antalet i procent som 

är i arbete, hel- eller deltid, 67% respektive 64% (34). Balaban (36) beskriver i sin studie antal 

personer i arbete till 67% det vill säga detsamma som i Donders studie (36). Här ses en viss 

skillnad när det gäller svårighetsgrad på skada. Ca 75% arbetar eller studerar bland de med 

lätt hjärnskada medan det i gruppen med måttlig/svår skada är 59,3% (36) I en population på 

30 ungdomar har 59% haft yrkesmässiga framtidsplaner när de fick sin hjärnskada. Hälften av 
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dessa har haft yrkesmässiga planer såsom advokat, läkare och liknande innan skadan. Två 

stycken arbetar efter fem år i motsvarande kategori. Ingen av de som inte hade några sådana 

högre yrkesplaner har inte heller uppnått något sådant yrkesmässigt (36). Bland de 30 

ungdomarna arbetar 18 med enklare arbeten det vill säga med lägre krav, och är i och med det 

ofta mindre välbetalda. Av dessa menar 14 stycken att det är hjärnskadan som påverkat deras 

yrkesval (36). Anhöriga anser i högre utsträckning än ungdomarna att det är hjärnskadan som 

påverkat detta (36). Några (4 st) av ungdomarna anser att deras yrkesval försenats men inte 

ändrats på grund av av hjärnskadan (36). Arbetslösheten är större bland de hjärnskadade 

(33%) jämfört med arbetslösa i motsvarande åldersgrupp (13,6%) i Canada (36). Hjärnskador 

som ger kognitiva svårigheter påverkar vardagslivet och då även arbetsförmåga (34). 

Hörselproblem och språkliga svårigheter efter hjärnskada har också betydelse yrkesmässigt 

(37).  

6.6 Fritid 
Donders (34) har som ett kriterium att ha körkort utan restriktioner som ett mått på 

självständighet. De som skadats i äldre tonåren (16-20) år har körkort utan restriktioner i 

högre grad än den yngre gruppen (6-12 år). Det finns ett samband mellan psykometriska 

resultat till exempel bra resultat i Trail Making Test (TMT), högre självskattning i 

Community Integration Questionnaire (CIQ) och mindre problem när det gäller exekutiva 

funktioner enligt The Dysexekutive Questionnaire (DEX) (skattade av omgivningen) och att 

oftare ha ett körkort.  

 

Fyrtio procent av de yngre har körkort och 87% av de äldre. (34). Barn och ungdomar med 

lättare hjärnskador har lättare att påverka sin aktivitetsförmåga över tid och förbättringar i 

aktivitetsnivån kan framförallt ses när det gäller rekreation, fysiska och sociala aktiviteter 

(28). När det gäller självförbättrande aktiviteter (10 items i CAPE) till exempel gå till 

biblioteket, samt färdighetstränande aktiviteter (9 items i CAPE) till exempel gå på gym, kan 

man inte se samma förbättringar i aktivitetsnivå. Familjen kan påverka färdighetstränande 

aktiviteter som till sin natur är organiserade men familjen har inte samma 

påverkansmöjligheter när det gäller mer spontana sociala aktiviteter.  

 

Sammantaget var skadans svårighetsgrad den största prediktorn när det gäller förändring i 

aktivitetsnivån inom olika områden utanför skolarbetet (28). De största hindren i aktivitet och 

delaktighet finns när det gäller strukturerade aktiviteter i samhället till exempel olika 
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sportaktiviteter men även aktiviteter på lov 63% (29,31) Det gäller även delaktighet i till 

exempel sociala spel och avkopplande aktiviteter med jämnåriga i samhället 54% (29,31) Att 

inte kunna göra sin egen planering för dagen är hindrande när det gäller aktivitet och 

delaktighet (31). Kognitiva svårigheter kan vara en faktor till svårigheter i delaktighet i just 

strukturerade aktivteter men även social förmåga och beteendeproblematik som till exempel 

aggression kan påverka barns delaktighet i sociala aktiveter med jämnåriga (29,31). Barn med 

hjärnskada ägnar sig precis som friska barn åt att titta på TV, spela kort och spel, data och 

videospel det vill säga rekreationsaktiviteter som är informella till sin natur. Barn med 

hjärnskada lyssnar mer på musik och pratar i telefon medan barn utan hjärnskada ägnar mer 

tid och färdighetstränande aktiviteter till exempel att läsa (30).  

 

Både barn med hjärnskada och barn utan hjärnskada ägnar sig mest åt sociala aktiviteter, 

rekreationsaktiviteter, fysiska aktiviteter och minst frekvent är färdighetstränande aktiveter. 

Genomgående gör dock gruppen barn med hjärnskada dessa aktiviteter färre antal gånger och 

har lägre intensitet när de väl gör dem jämfört med friska barn. Detta medför att gruppen barn 

med hjärnskada har en signifikant lägre nivå inom olika aktivitetsområden, förutom sociala 

aktiveter (till exempel prata i telefon, gå på bio) (30). Även med lätt hjärnskada är det en lägre 

aktivitetsnivå än för friska barn. Informella aktiviteter såsom sociala aktiviteter som är mer 

spontana och involverar färre regler och strukturer visar en signifikant skillnad i aktivitetsnivå 

mellan barn och ungdomar med lätt och mer svår skada (30). Olika svårigheter efter 

hjärnskada på funktionsnivå påverkar barn lång tid efteråt när det gäller sociala aktiviteter 

(37)  

6.7 Förslag på strategier och lösningar 
I litteraturen framkommer en del förslag på lösningar för att underlätta för ungdomar med 

FHS, som att långtidsuppföljningar med fokus på specifika färdigheter mer än generella 

åtgärder anses vara av vikt (34). Likaså längre kontinuerlig uppföljning med fokus på 

barnrelaterade sociala aktiveter (31). Även små förändringar över tid kan påverka ett barns 

utveckling, socialisering och kompetens. Speciell uppmärksamhet bör ges till de livsområden 

som verkar vara påverkade av FHS och som kan förbättras. Det kan handla om att göra det 

möjligt så att ungdomarna kanske kan öka intensiteten i olika aktivitetsområdena bland annat 

inom olika fysiska och sociala aktiviteter och även rekreation (28). Familjen kan påverka 

träning av specifika aktiviteter när det gäller färdighetsträning (28). Rehabpersonal kan 

planera och ha mål inom de områden som barn/ungdomar har de största begränsningarna det 
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vill säga delaktighet i samhälleliga aktiviteter. Till exempel kan förändringar i omgivningen 

samt implementering av kognitiva strategier hjälpa barn att optimera sin aktivitetsförmåga. 

Barn som visar bristande förmåga när det gäller olika funktioner kan mycket väl ha förmåga 

att prestera högt i åldersadekvata aktiviteter om de får rätt stöd och service. Att informera och 

undervisa lärare, påverka samhället och stödja idrottsföreningar etc så att barn med förvärvad 

hjärnskada kan få lättare att delta. Exempel på det kan vara att göra omgivningen mer 

lättillgänglig och även att träna in och utveckla kognitiva strategier i samband med olika 

aktiviteter och då i samarbete med barnen och dess omgivning. Barnens behandlare behöver 

vara barnens talesmän för att förändra saker på samhällelig nivå (29). Det är viktigt för 

föräldrar att hjälpa till att planera och göra saker möjliga så att de kan öka möjligheten för 

barnen att bli mer socialt delaktiga (30) 

6.8 Resultatsammanfattning 
Sammanfattningsvis visar studierna att kognitiva svårigheter vid FHS hos barn och ungdomar 

är kommunikation, uppmärksamhet, informationsbearbetning, exekutiv förmåga, 

problemlösningsförmåga och minnesproblem (31,33,34). De kognitiva svårigheter som främst 

kan påverka delaktigheten är exekutiva svårigheter men även sociala och beteendemässiga 

svårigheter (29). Dessa svårigheter påtalas oftare av anhöriga än av de skadade själva och då 

främst i förhållande till möjlighet till yrkeskarriär (36) och skolgång (29). 

 

Inom personlig vård omnämns ätandet som ett problemområde och då inte på grund av de 

motoriska bortfallen. Även områden som rörlighet på funktionsnivå omnämns (37). De äldre 

barnen verkar ha mindre problem än de yngre inom området personlig vård (29).  

Att vara sin egen talesman påverkas av hjärnskadan och då i högre grad när skadan inträffar i 

yngre år (34). Detsamma gäller att ha ett eget boende (35). Att ha en lätt hjärnskada ger bättre 

förutsättningar för eget boende (35).  

 

Det finns stora möjligheter till hjälp i skolan (31) även om det finns större behov inom det 

området (32). Språkliga svårigheter och att ta sig fram på skolan omnämns som minst 

hindrande (29,31).  

 

Inträffar skadan sent eller tidigt i livet verkar inte påverka utfallet när det gäller möjlighet till 

arbete på hel- eller deltid (34) även om arbetslösheten är högre för ungdomar med FHS 



 

 15 

jämfört med friska ungdomar i samma ålder (36). Det verkar som hjärnskadan påverkar vilka 

yrkesval som görs och även om högre studier påbörjas (36).  

 

Kvinnor med FHS är i högre grad än män inskrivna i högre utbildningsprogram(35). En FHS 

påverkar även möjlighet till fritidsaktiviteter och då specifik strukturerade sådana (29,31).  

 

När det gäller många av fritidsaktiviteterna som ungdomar med FHS gör så sker dessa mindre 

frekvent och med mindre intensitet än för friska barn (30). Långtidsuppföljningar av 

ungdomar med hjärnskada anses vara av vikt (34) och speciellt att stödja de strukturerade 

aktiviteterna i samhället (31). Implementering av kognitiva strategier kan hjälpa ungdomar att 

fungera bättre. Kunskap hos idrottsledare och föreningar skulle kunna göra ungdomar mer 

delaktiga i strukturerade fritidsaktiviteter (29). Sammantaget går att utläsa att en skada senare 

i tonåren ger bättre fungerande i aktivitet och delaktighet än skada i yngre åldrar. Lätt 

hjärnskada ger bättre förutsättningar när det gäller studier och självständighet men här måste 

incidensen noteras, då ungdomar som drabbas av lätt hjärnskada är betydligt mer vanlig, så 

behov finns av stödinsatser även för denna grupp (32). 
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7 Diskussion 

7.1 Metoddiskussion 
För att besvara syftet genomfördes en integrerad litteraturstudie. För att söka artiklar 

användes databaserna Pub Med och Cinahl och sökorden Brain injury och Stroke i 

kombination med flera olika sökord som antogs skulle kunna ge svar på frågeställningarna (se 

bilaga 1). De flesta artiklar hittades under brain injury i kombination med activities of daily 

living. Flera av dessa funna artiklar fanns även med i andra sökkombinationer.  

 

Om andra sökord hade använts skulle sökresultatet sannolikt sett annorlunda ut. Till exempel 

om ordet livskvalitet hade använts hade det troligtvis gett artiklar som även de berört syfte 

och frågeställningar. Om kognitiva svårigheter preciserats med till exempel exekutiva 

svårigheter, minnesproblem, och detsamma när det gäller vardagsaktiviteterna till exempel 

matlagning, studier etc, är det möjligt att det blivit ett annat sökresultat och då även resultat. 

Att använda flera databaser som till exempel Psychinfo, Amed, OTSeeker hade även det 

kunnat ge annat resultat.  

 

Då antalet träffar var stort blev det en omfattande urvalsprocess och inte helt lätt då 

målgruppen som söktes, lätt/måttlig hjärnskada i tonåren, i de artiklar som fanns, sällan var 

indelade på det sättet som inklusionskriterierna i denna studie var. Ofta var ålderspannet 

betydligt bredare än det jag sökte och i många artiklar beskrevs barn och ungdomar i åldrarna 

0-19 år som en homogen grupp. Även om vissa studier presenterat sina informanter indelade i 

olika åldersgrupper så har det inte inneburit att man gjort på det sättet i resultatet utan ofta 

presenterades hela populationen som en grupp.  

 

Skadans svårighetsgrad var ofta indelad på annat sätt än det tänkta. I åtta av de 10 valda 

artiklarna användes GCS som indelning av svårighetsgrad. Två artiklar beskriver inte 

svårighetsgrad efter hjärnskada och definierar då heller inte GCS (29,31) men valdes då de 

berörde frågeställningarna. I många studier delades populationen in i lätt hjärnskada och 

sedan grupperades måttlig och svår till en enda grupp. Tre av mina valda artiklar har den 

typen av indelning vilket kan ha påverkat resultatet (28,30,32). En studie (35) har i denna 

uppsats flest antal svårt skadade 77,5% vilket med tanke på studiens målgrupp är den studie 
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som kanske borde ha utgått. Då den ändå ger en bild av högre studier och arbete bland 

ungdomar med hjärnskada ansåg jag den ändå kunde ha sitt berättigande.  

 

Urvalet skedde systematiskt (se under urval och bearbetning) för att kunna ringa in de artiklar 

som bäst kunde besvara frågeställningarna. Sex av de utvalda artiklarna handlar om personer 

med traumatisk hjärnskada (TBI) och fyra om FHS det vill säga både traumatisk hjärnskada 

och andra orsaker till hjärnskada till exempel stroke och tumörer. Detta innebär att de flesta 

informanter i denna studie är traumatiskt hjärnskadade vilket kan ha påverkat resultatet. Då 

TBI är den största orsaken till FHS hos barn och ungdomar så torde inte denna faktor vara 

avgörande. Enligt E van Tol (17) så är ca 75% av alla FHS i den pediatriska populationen 

orsakat av TBI.  

 

Utifrån nuvarande erfarenhet av att söka vetenskapliga artiklar skulle jag idag ha varit 

betydligt mer restriktiv i början av urvalsprocessen och striktare hållit mig till min valda 

åldersgrupp och svårighetsindelning. Kanske då med risk att urvalet istället hade blivit alltför 

begränsat. Målgruppen för denna studie fanns med i de valda artiklarna även om dessa studier 

hade en bredare åldersindelning och annan svårighetsgradindelning än det som ursprungligen 

var tänkt för min studie. 

 

Det gick inte att finna etiska godkännande av etiska kommitteér specifikt i mer än fem artiklar 

(28,29,30,36,37) och i ytterligare två (33,34) beskrivs godkännande i lokala organisationer. 

Tre artiklar (31,32,35) saknar etiska godkännanden. Två artiklar (31,32) är del i större studie 

och det kan där finnas godkännande vilket inte är undersökt. I de tre artiklar där det saknas 

etiskt godkännande beskrivs tillvägagångssättet tydligt med skriftlig förfrågan om medverkan 

till anhöriga och ungdomar vilket kan motivera att de är medtagna i denna studie. Då flera av 

artiklarna publicerats i erkända tidskrifter är det förvånande att det inte klart framgår att ett 

etiskt godkännande finns. Detta faktum att etiska godkännanden saknades framkom sent i 

arbetet vilket är en brist då detta borde varit en av de saker som skulle ha undersökts i ett 

tidigare skede. Om urvalet på grund av detta skulle ha påverkats är svårt att uttala sig om men 

är en faktor att ha i beaktande. 

 

Kvalitetsgranskningen har främst utgått från Willman och Stoltz (39). Forsberg och 

Wengström har främst använts som uppslagsbok (38). Granskningen av kvalitet har varit svårt 

då min erfarenhet av sådant är begränsat. Således har bedömningen av kvaliteten utgått från 
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min erfarenhet och kunskap och någon med större erfarenhet än jag skulle kanske göra en 

annan kvalitetsbedömning. Den faktorn kan innebära att resultatet kan ha blivit annorlunda 

om någon annan genomfört denna studie och då kanske valt bort någon/några artiklar, på 

grund av bristande kvalitet, som jag har tagit med.  

7.2 Resultatdiskussion 
Det finns mycket forskat om barn och ungdomar med förvärvad hjärnskada men lite som 

beskriver enbart tonåringar med lätt/måttlig hjärnskada med företrädesvis kognitiva 

svårigheter. Ofta ses denna målgrupp i studier som har en betydligt bredare population både 

åldersmässigt och annorlunda indelat avseende svårighetsgrad. Det har ibland varit svårt att 

utläsa om resultatet har handlat om enbart min målgrupp eftersom det inte alltid varit 

preciserat, vilket förstås påverkar trovärdigheten av mina resultat.  

 

Samtliga artiklar jag valde har en kvantitativ design. Om andra sökord använts som till 

exempel livskvalitet är det möjligt att fler studier med kvalitativ design funnits, som kanske 

kunde ha gett en djupare inblick i hur det är att leva med förvärvad hjärnskada, och mer på 

detaljnivå, vilka konsekvenser detta gett i vardagen. Men för denna studies syfte tror jag inte 

detta varit avgörande för resultatet. 

 

Kognitiva svårigheter efter hjärnskada omnämns tydligt i 7 av 10 artiklar 

(29,30,31,33,34,36,37) även om det i övriga artiklar (28,32,35) kan utläsas att sådana 

svårigheter finns, även om dessa artiklar inte haft som syfte att beskriva det. I artiklarna 

beskrivs svårigheter som jag känner igen från min kliniska vardag, svårigheter som ofta är 

svårfångade men påverkar aktivitetsutförandet till exempel koncentration och 

uppmärksamhetsproblem, minnesproblem, kommunikationsproblem och exekutiva 

svårigheter. 

 

Konsekvenser i vardagen som personlig vård beskrivs endast i tre artiklar (29,31,37) likväl 

som i boende där det enbart framgår tydligt i fyra artiklar (29,31,35,37) vilket är förvånande. I 

Erikssons studie (40 sid 27-29) beskriver man områden inom personlig vård och boende vara 

vanligt förekommande efter förvärvad hjärnskada vilket även omnämns i artiklar i 

bakgrunden (29,33,34,43). Jag tror dock i vidare studier, om metod och frågeställning är mer 

precis (till exempel påklädning, matlagning) när det gäller personlig vård och boende att 

resultatet kan bli annorlunda. En annan faktor som kan påverka resultatet, avseende personlig 
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vård och boende, är om målgruppen inte varit så heterogen åldersmässigt. Flera av 

barnen/ungdomarna har stöd via närstående på grund av sin låga ålder och många av dessa 

aktiviteter har ännu inte varit aktuella för dem. En frågeställning som skulle kunna vara 

underlag för en annan studie är att se ungdomars (med lätt/måttlig hjärnskada) upplevelse av 

aktivitetsbegränsningar inom det basala det vill säga personlig vård och boende.  

 

Arbete och studier berörs ofta i artiklarna (29,31,32,34,35,36,37) även om jag inte haft vare 

sig arbete eller studier med som sökord. Det går att utläsa att det ofta inte är de fysiska 

svårigheterna som är mest hindrande vare sig hemma eller på skolan (29,31) medan de 

exekutiva svårigheterna är hindrande inom flera livsområden (29). FHS verkar påverka 

möjlighet både till studier och arbete vilket överensstämmer med annan litteratur (16,18,19).  

 

I tidigare studier kan man se att flickor upplever sig ha lägre livskvalitet än män efter FHS 

(16,20,) vilket man inte kan utläsa i min studie. Dock har denna studie inte haft vare sig 

livskvalitet eller genusperspektiv som fokus. Men det beskrivs ändå i studie 35 en viss 

könsskillnad det vill säga kvinnor har bättre förutsättningar för högre studier än män (35). 

Författarna diskuterar dock själva att antalet informanter varit begränsade och att det inte går 

att dra några större slutsatser av detta i just denna studie (35). Detta var för mig ändå 

intressant information även om min studie inte har genusfrågan med i frågeställningen. Min 

upplevelse är att de flickor jag har kontakt med i mitt arbete ofta har höga krav på sig själva 

och ofta upplever sig misslyckade då de efter FHS inte klarat av att prestera i skola som innan 

skadan/sjukdomen. Den diskussionen upplever jag inte förs i samma omfattning bland de 

pojkar vi har kontakt med. På vilket sätt vi arbetsterapeuter ska kunna ge bästa möjliga 

rehabilitering och stöd kanske är olika om det är en pojke eller flicka vi ha framför oss? Detta 

är en intressant frågeställning att beakta i framtida studier. 

 

Enligt uppgifter från USA riskerar män i högre grad, oavsett ålder, att drabbas av hjärnskada 

jämfört med kvinnor (43 sid 8). Män i åldrarna 15-24 år löper störst risk att drabbas av 

traumatisk hjärnskada (42 sid 65). Människor med socioekonomisk lägre status riskerar i 

högre grad än personer med högre status att drabbas av hjärnskada på grund av framförallt tre 

orsaker, ökad risk för våld, mer riskfyllda arbeten och sämre fordon man transporterar sig i 

(43 sid 10) En ensam. lågutbildad, arbetslös färgad man i USA löper störst risk att råka ut för 

en traumatisk hjärnskada via våld (42 sid 65). Om ovanstående statistik gäller i Sverige och 
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om det är en faktor som påverkar skillnaden mellan kvinnor och män efter hjärnskada skulle 

vara intressant att undersöka närmare.  

 

Det verkar som det ger bättre förutsättningar till återhämtning inom flera områden om skadan 

inträffar senare i tonåren än tidigare (29,34,35). Detta är en intressant aspekt vad gäller 

hjärnans plasticitet och frågan är hur vi med denna vetskap ska kunna ge rätt stöd till dessa 

barn och ungdomar för att öka möjligheten till självständigt liv och minska risken för 

utanförskap?  

 

Att kognitiva svårigheter ger konsekvenser i vardagen är tydligt och man ska inte heller 

glömma de sociala och beteendemässiga svårigheter som omnämns (29,36) vilket även 

beskrivs i andra studier (18,20,23,22) och då även bland lätt hjärnskadade (22) och att just 

dessa konsekvenser kan påverka möjligheterna till ett bra liv i vuxen ålder (24) 

 

Eftersom hjärnskada kan ge svårigheter att både etablera sig på arbetsmarknaden och påverkar 

möjligheterna till studier (35,36,37) så torde även detta vara områden som borde studeras 

ytterligare och kanske då framförallt vilka interventioner och åtgärder som kan påverka 

utfallet. Arbetsterapi har som fokus att kompensera för funktionsbortfall, att förändra miljön 

samt att vid behov stödja klienten att göra nya aktivitetsval (3 sid 32). Flera studier påpekar 

att ungdomar med FHS har behov av extra stöd i skolan (31,32) och att exekutiva svårigheter 

är hindrande här precis som inom andra områden (29) samt att arbetslösheten är större bland 

ungdomar med FHS jämfört med friska ungdomar (36). Studier/arbete är för arbetsterapeuter 

viktiga arbetsfält med tanke på de svårigheter barn och ungdomar beskrivit i ovanstående 

studier. När det gäller fritid så beskrivs i två studier (29,31) svårigheter framförallt i 

strukturerade aktiviteter och även svårigheter att klara av att göra sin egen dagliga planering 

(31). Att planera och organisera som tillhör de så kallade exekutiva förmågorna är ofta 

påverkade vid hjärnskada (29,31,33,34). Dessa områden är relevanta för arbetsterapeuter att 

jobba med (4 sid 208-210), bland annat när det gäller att träna in strategier och användandet 

av olika typer av kognitiva hjälpmedel(4 sid 42-43). Det anses vara av vikt att träna in och 

utveckla kognitiva strategier i samarbete med ungdomen och dess omgivning i samband med 

de olika aktiviteter ungdomen utför (29). Det stämmer väl överens med min erfarenhet att just 

användandet av strategier och hjälpmedel är en process som kräver stort tålamod och lång tid 

av inträning och att det bör kopplas till den aktivitet där det ska användas.  
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Att jobba med ungdomar som drabbats av kognitiva svårigheter efter FHS tror jag kräver 

speciella insatser vilket även denna studie visat på, till exempel specialundervisning (31,32), 

på olika sätt ge möjlighet till ökat deltagande i strukturerade fritidsaktivteter (29,31) samt att 

möjliggöra att ungdomen själv kan planera sin dagsagenda då just detta är hindrande i 

aktivitet och delaktighet (31).  

 

Då det varit svårt att finna studier som fokuserat på ungdomar enbart så verkar det vara ett 

forskningsområde som behöver studeras ytterligare. Vanor, vilja och utförandekapacitet är 

viktiga begrepp inom arbetsterapi (3 kapitel 2), och barn och ungdomar som drabbats av 

förvärvad hjärnskada har inte enbart begränsningar inom utförande utan har kanske ännu inte 

fått vanor att falla tillbaka på, och de kanske också har en begränsad vilja utifrån den skada de 

drabbats av. Då ungdomar som drabbats av hjärnskada är i en utvecklingsprocess tror jag det 

krävs långsiktigt stödjande insatser eftersom de kognitiva svårigheterna ger sig tillkänna vid 

olika tillfällen till exempel vid förändring i livet som hör till det normala som till exempel 

högre studier och att flytta hemifrån. Denna studie har gett mig en ökad kunskap om 

konsekvenser i vardagen för ungdomar med FHS som stämmer överens med mina 

erfarenheter. Den kunskapen gör att jag är beredd att gå vidare i fortsatta diskussioner hur 

utformningen av stöd och rehabilitering för ungdomar med FHS ska bedrivas hos oss inom 

Örebro läns landsting. Denna studie har gett mig ökad kunskap om att även barn som skadas 

innan 12 års ålder med lätt/måttlig FHS behöver stöd och rehabilitering när de kommer i 

tonåren för det kan vara då deras skada kan visa sig ha konsekvenser och då framförallt de 

exekutiva svårigheterna kan visa sig. Till exempel när tonåringen ska studera på högre nivå 

och när de ska klara av ett eget boende. Vuxenblivandet och vad allt det innebär, kan för 

ungdomar med FHS, medföra svårigheter vilket jag och mina kollegor sett i vår kliniska 

vardag och som jag nu via denna studie fått stöd i. Detta är något jag kommer jobba vidare 

med i mitt kliniska arbete på rehabiliteringsmedicinska kliniken på universitetssjukhuset i 

Örebro. Mina antaganden styrks av att man i Stockholm nyligen startat en ny verksamhet för 

ungdomar mellan 18-25 år som drabbats av förvärvad hjärnskada i barn och ungdomsåren. De 

anser att det krävs specifika kliniska insatser för att nå framgång bland hjärnskadade barn och 

ungdomar (25) och jag har redan tagit kontakt med denna verksamhet för fortsatta 

diskussioner. 
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i aktivitetsnivån 
inom

 flera olika 

Låg 
m

edel-
ålder. 

Ja 
G

od kvalitet 
 N

ästan dubbelt så 
m

ånga pojkar som
 

flickor. C
A

PE är 
valid och reliabelt 
m

en ingen 
inform

ation om
 FA

D
. 

Statistisk analys 
beskrivs noggrant. 
Inklusionsförfarandet 
noggrant beskrivet. 
B

ortfall noggrant 
beskrivet. R

esultat i 
tabeller och text. 
Tabellerna inte helt 
lätt att sätta sig in i. 
O

m
fattande 

diskussion  om
 

resultatet sam
t har 

även diskussion om
 

begränsningar. 
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(FA
D

)  som
 är en 

skala m
ed 60 item

 
som

 rör funktionen i 
fam

iljen t ex hur väl 
m

an kom
m

er 
överens när något sa 
beslutas. 

om
råden utanför 

skolarbetet.  
Fam

iljers 
socioekonom

iska 
status påverkar 
också, ffa 
rekreationsaktiviteter
. 

29 
  

Participation of 
children w

ith 
A

B
I and the 

relationship w
ith 

discharge 
functional status 

W
endy Shuhua 

Foo, Jane G
alvin 

and Joy O
lsen.  

 D
evelopm

ental 
neurorehabilitation
,2012; 15 (1): 1-12 
 

A
tt inventera 

relationen m
ed 

barns funktionella 
status vid 
utskrivning från 
slutenvårdsrehabili
tering och 
delaktighet 
hem

m
a, skola och 

sam
hällsliv efter 

pediatrisk 
förvärvad 
hjärnskada 

Tvärsnittsstudie. 
Frågor riktade till 
fam

iljer m
ed barn i 

skolåldern m
ed 

förvärvad  H
S. 28 

fam
iljer deltar i 

studien. Å
lder 5-18 

år. The C
hild and 

A
dolescents Scale of 

Participation (C
A

SP) 
skickas ut föräldrar. 
The pediatric 
evaluation of 
disability Inventory 
(PED

I) används 
också Å

lder bland de 
28 svarande är 
m

ellan 60-239 
m

ånaders ålder. M
an 

splittar svaren i två 
grupper. D

e som
 är 

över 12 och de som
 

är under 12 år. Tid 
sen skadan är m

ellan 
2,5 m

ånad till 85 
m

ånader.  42,9%
 

TB
I, 28,6%

 stroke 
och 28,6%

 övrig 
A

B
I.  

 

Största 
aktivitetshindren  för 
båda grupperna är i 
strukturerade 
aktiviteter i 
sam

hället 63%
, 

delaktighet i 
hem

m
asysslor 58%

 
sam

t delaktighet m
ed 

jäm
nåriga i sam

hället 
54%

. D
e var m

inst 
hindrade att röra sig 
hem

m
a och i skolan 

21%
, att använda 

skolm
aterial och 

utrustning i skola 
25%

, kom
m

unicera 
m

ed jäm
nåriga och 

vuxna hem
m

a 29%
 

och i skolan 32%
. 

Ingen skillnad 
m

ellan grupperna i 
C

A
SP. 

PED
I (self-care, 

m
obility and social 

function) skattade de 
yngre lägre än de 
äldre. D

e äldre har 
högre poäng bland 
annat inom

 ”self-
care”. Trots låga 

Svårighets
grad på 
H

S ej 
definerad. 
U

nga när 
de skadas. 

Ja 
G

od kvalitet 
 U

rvalsförfarandet 
noggrant beskrivet. 
Ingen random

isering 
utan ett konsekutivt 
urval under viss 
tidsperiod. Frågorna 
ställs till de anhöriga. 
Står inget om

 
instrum

entens 
validitet och 
reliablitet. PED

I står 
att det är ett 
standardiserat 
instrum

ent m
en det 

står inget om
 C

A
SP. 

A
lla frågor besvaras 

inte i C
A

SP vilket 
också beskrivs. 
Statistisk bearbetning 
beskrivet. Tabeller, 
diagram

 och text i 
resultatet. 
O

m
fattande 

diskussion. M
an 

diskuterar 
generaliserbarhet då 
antalet deltagare är 
lågt. 
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poäng i PED
I i båda 

grupperna vid skade-
tillfället så var det 
höga nivåer av 
åldersadekvata 
aktiviteter hem

m
a , i 

skolan och i 
sam

hället. 
Finns ingen relation 
m

ellan funktionell 
status vid 
skadan/sjukdom

en 
och delaktighet 
hem

m
a,  skolan och 

sam
hället.  

Strukturerade 
aktiviteter och 
evenem

ang i 
sam

hället såsom
 

sportaktiviteter visar 
sig vara det m

est 
hindrande. Exekutiva 
svårigheter kan vara 
hindrande. Ä

ven 
social förm

åga och 
beteendeproblem

 tex 
aggression kan ha 
negativ effekt när det 
gäller barns 
delaktighet i sociala 
aktiviteter m

ed 
jäm

nåriga. 
30 
 

Participation 
patterns of 
children w

ith 
acquired brain 
injury 

M
ary Law

 et al.  
 B

rain injury. 2011; 
25 (6): 587-595 
 

A
tt beskriva 

delaktighetsm
önst

er hos barn och 
ungdom

ar m
ed 

förvärvad 
hjärnskada och att 
jäm

föra detta m
ed 

135 barn m
ed A

B
I 

sam
t 354 barn utan 

funktionshinder. 
B

arnen m
ed A

B
I 

m
ellan 5-18 år vid 

inklusion deltar.  
74%

 har lätt 

D
en vanligaste 

aktiviteten i båda 
grupperna är 
rekreationsaktiviteter 
ex  titta på TV

, spela 
kort och spel, data 
och videospel och  är 

U
nga 

inform
an-

ter 

Ja 
G

od kvalitet 
 M

an diskuterar 
bortfallet. 
K

ontrollgruppen 
random

iserade från 
skolor i distriktet.  
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friska barn och 
ungdom

ar 
hjärnskada (G

C
S 13-

15) och 26%
 m

edel-
svår hjärnskada. 77%

 
går helt självständigt. 
80%

 av barnen 
återgår direkt till 
skolan efter att ha 
skrivits ut från 
sjukhuset. C

hildrens 
assessm

ent of 
participation and 
enjoym

ent (C
A

PE ) 
används som

 berör 
49 olika aktiviteter 
inom

 5 olika 
kategorier, 
rekreation, fysiska, 
sociala, 
kunskapsaktiviteter 
och 
”självförbättrings-
aktiviteter”. 
Intensitet och antal 
aktiviteter 
observeras. 

inform
ella till sin 

natur. 
B

arn/ungdom
ar m

ed 
A

B
I lyssnar på 

m
usik och pratar i 

telefon m
edan friska 

barn oftare läser och 
gör hem

läxor. B
åda 

grupperna ägnar sig 
åt sociala aktiviteter, 
rekreationsaktiviteter 
självförbättrande och 
fysiska aktiviteter.  
M

inst frekventa 
aktiviteten var 
färdighetsträning. 
A

B
I gruppen gör 

färre antal gånger per 
aktivitet och har en 
lägre nivå inom

 alla 
aktivitetsom

råden. 
Intensiteten skiljer 
sig åt m

ellan 
grupperna förutom

 i 
sociala aktiviteter.  
Inform

ella aktiviteter 
är m

er spontana, 
färre regler och 
strukturer och enkla 
att engagera sig i. 
Ingen skillnad i 
aktivitetsnivå m

ellan 
lätt skadade och de 
svårare skadade. 

Ingen random
isering i 

undersöknings-
gruppen. 
U

rvalsförfarandet 
noggrant beskrivet. 
B

etydligt fler 
deltagare i 
kontrollgruppen. Fler 
pojkar i 
undersöknings-
gruppen och då 
tvärsom

 i 
kontrollgruppen. 
C

A
PE valid och 

reliabelt. D
ata analys 

beskrivs. V
äl 

beskrivet resultat 
både i tabeller och 
text. O

m
fattande 

diskussion om
 

resultatet. 
B

egränsningarna 
beskrivs inbakat i 
diskussionstexten på 
olika ställen. 

31 
  

Social 
participation of 
children and 
youth w

ith 
acquired brain 

G
ary M

 B
edell and 

H
elene M

 D
um

as.  
 B

rain Injury, vol 
18, no 1 (january 

A
tt undersöka på 

vilket sätt och i 
vilken om

fattning 
barn och 
ungdom

ar m
ed 

Tvärsnittsstudie 
A

nhöriga (m
ödrar 

85%
, fäder 7%

 och 
andra ex far och 
m

orföräldrar 9%
) till 

25%
 har inte fått 

någon service och 
73%

 har fått 
specialundervisning. 
V

anligaste 

Ingen 
uppgift 
om

 
svårighets
grad på 

N
ej 

(del i 
större 
studie 
m

en 

G
od kvalitet 

 Total population 
under viss tidsperiod. 
Svar via brev. 
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injuries 
discharge from

 
inpatient 
rehabilitation: a 
follow

-up study 

2004), 65-82 
 

förvärvad 
hjärnskada (A

B
I) 

är delaktiga i hem
, 

skola och sam
hälle 

och identifiera 
faktorer kopplade 
till deras 
aktivitetsförm

åga. 

60 barn och 
ungdom

ar m
ed A

B
I. 

M
edelåldern hos 59 

av barn/ungdom
arna 

var 3,05-21.33 år vid 
tidpunkten för 
studien och en var 27 
år. D

e behandlades 
på sjukhuset för 
0,39-6,72 år sen. 
Skadans 
svårighetsgrad finns 
ingen uppgift om

 
m

en på detta sjukhus 
behandlas 
m

åttlig/svårt 
skadade. IC

F 
används som

 
övergripande 
instrum

ent även 
C

hild and adolescent 
scale of participation 
(C

A
SP ), C

hild and 
A

dolescent scale of 
envirom

ent (C
A

SE), 
C

hild and 
A

dolescent factors 
inventory(C

A
FI), 

Pediatric Evalutaion 
of disability 
inventory (PED

I) 
används. 
 

rehabinsatsen var 
logoped 53%

 
Sjukgym

nastik 44%
 

och arbetsterapi 
42%

. D
en m

inst 
frekventa 
rehabinsatsen var 
psykolog 15%

 
arbetsrehab 7%

, 
audiolog7%

  och 
”independent livin 
service” 5%

. B
arn 

under 6 år har den 
lägsta delaktigheten  
generellt enligt 
C

A
SP och ungdom

ar 
m

ellan 15-18 år den 
högsta. Skadans 
orsak påverkar inte 
delaktigheten. I 
C

A
SP redovisas 30-

73%
 nedsättning 

inom
 respektive 

item
. B

arnen är m
est 

hindrade i 
strukturerade 
aktiviteter (sport- 
och fritidsaktiviteter) 
och att föra egen 
dagsagenda 71%

.  
A

tt vara m
ed 

jäm
nåriga i sociala 

och lek aktivteter 
m

ed jäm
nåriga i 

skolan har höga 
poäng 64%

. D
e var 

m
inst hindrade att 

röra sig hem
m

a, i 
skolan och i 

H
S. Låg 

m
edel-

ålder 

kan 
inte 
finna 
uppgift 
om

 den 
är god-
känd 
etiskt) 

B
lindade 

forskningsassistenter 
lägger in inform

ation 
för databearbetning. 
Instrum

enten 
noggrant 
presenterade. C

A
SP, 

C
A

SE, C
A

FI 
beskrivs ha god 
reliabiltiet m

en står 
inget om

 validitet. 
PED

I god validitet 
och reliabilitet. IC

F 
beskrivs m

en inget 
om

 validitet och 
reliabilitet. 
D

ataanalys noggrant 
beskrivet. R

esultat 
beskrivet både i text 
och tabeller. 
B

egränsningar 
diskuteras. 
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sam
hället.  M

an 
upplevde det svårt att 
få inform

ation om
 

H
S eller olika 

behandlingar  68%
, 

svårigheter att få 
adekvat hjälp i 
skolan 48%

, problem
 

m
ed m

yndigheter 
46%

. Fysisk 
anpassning hem

m
a 

var m
inst 

om
givningsproblem

 
15%

, följt av 
assistens hem

m
a 

19%
 och i sam

hället 
21%

.  M
an påtalar 

ffa m
innes och 

uppm
ärksam

hetsprob
lem

 88%
, 

problem
lösnings-

förm
åga 79%

 och 
rörelse 73%

. H
örsel 

var det m
inst 

frekventa problem
et 

11%
. 

32 
 

Incidence of 
disability am

ong 
children 12 
m

onths after 
traum

atic brain 
injury 

Frederick P R
ivara 

et al.  
 A

m
erican journal 

of public health 
novem

ber 2012  
 

Syftet är att i 
gruppen 
traum

atisk 
hjärnskadade 
(TB

I) barn och 
ungdom

ar under18 
år undersöka 
graden av 
funktionsnedsättni
ng 12 m

ånader 
efter TB

I.  
H

ypotesen är att 
även de lätt 

C
ohort studie 

222 patienter m
ed 

TB
I och 85 m

ed 
arm

brott 
(kontrollgrupp)  
 200 m

ed lätt H
S och 

22 m
ed m

åttlig/svår. 
Å

ldrar 2-17 år vid 
skada. D

rygt hälften 
(122) är m

ellan 10-
17 år. 
 

61,6 %
 av de m

ed 
m

åttlig/svår skada 
behövde någon form

 
av service och 14,3%

 
av de m

ed lätt TB
I 

sam
t 8,3 %

 av barnen 
m

ed arm
skada. 

B
ehoven av stöd till 

de lätt H
S, om

 m
an 

också tar hänsyn till 
incidensen är niofalt 
högre bland dessa 
jäm

fört m
ed 

Svår skada 
finns m

ed 
i popu-
lationen. 
Låg 
m

edelålde
r även om

 
m

ånga är i 
m

in 
m

ålgrupp 
åldersm

äss
igt. 

N
ej 

(del i 
större 
studie, 
kan 
inte se 
någon 
uppgift
om

 att 
den 
större 
studien 
har 

G
od kvalitet 

 R
andom

iserat urval, 
Å

ldrar 2-17 år. Flest 
pojkar 132 av 222. 
K

ontrollgrupp m
en 

m
indre i antal 85. 

A
ntalet pojkar/flickor  

i kontrollgrupp 
m

otsvarar 
undersökningsgrupp i 
%

. Instrum
enten 

beskrivs. PedsQ
L 
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hjärnskadade (H
S) 

barnen och 
ungdom

arna har 
behov av 
sam

hällsstöd efter 
TB

I. 
 

U
ppföljningsfrågor 3 

och 12 m
ånader efter 

skadan enligt 
Pediatric Q

uality of 
life inventory 
(PedsQ

L) A
daptative 

B
ehaviour 

assessm
ent 

System
(A

B
A

S) 
C

hild and A
dolecent 

Scale of participation 
(C

A
SP), Pediatric 

sym
tom

 checklist 
(PSC

17) 
 

m
åttlig/svår H

S. 
B

ehoven i båda 
grupperna som

 
påvisas är stöd i 
skola, arbetsterapi, 
sjukgym

nastik eller 
logoped.    
  

etiskt 
godkän
nande) 

valid och reliabelt. 
Ö

vriga instrum
ent 

finns inga såna 
uppgifter. (A

B
A

S, 
C

A
SP, PSC

17 
B

ortfall beskriven. 
R

esultat beskrivs i 
text och tabeller. 
B

egränsningar i 
studien diskuteras. 

33 
  

D
isability 3,12 

och 24 m
onths 

after traum
atic 

brain injury 
am

ong children 
and adolescents 

Frederick P R
ivara 

et al.  
 Pediatrics, V

olum
e 

128 num
ber 5 

novem
ber 2011 

 

A
tt undersöka 

funktionshinder 
hos barn och 
ungdom

ar efter 
TB

I relaterat till 
skadans 
svårighetsgrad. 

En prospektiv 
cohort-studie  
729 barn/ungdom

ar 
m

ed TB
I. 616 lätt 

skada, 96 m
åttlig och 

17 svår skada.  
K

ontrollgrupp: 197 
arm

skadade barn och 
ungdom

ar.  
Lätt H

S delas in i tre 
undergrupper  (I= 
ingen röntgen gjord 
eller inget synligt på 
röntgen, II= 
skallfraktur utan 
blödning, III= 
blödning i hjärnan 
m

en i den om
fattning 

att kriterierna för lätt 
H

S enligt G
C

S 
uppfylls).  B

arnen 
delades in i 4 
åldersgrupper (0-4, 
5-9, 10-14, 15-17).  

B
arn m

ed arm
skada 

hade i stort sett inom
 

en trem
ånadersperiod 

kom
m

it tillbaka till 
baslinjen i A

B
A

S 
och C

A
SP. B

arn och 
ungdom

ar m
ed TB

I 
hade kvarvarande 
svårigheter relaterade 
till H

S. Språkliga 
förm

ågor hos barnen 
m

ed m
åttlig till svår 

skada var säm
re vid 

3-m
ånaders 

uppföljningen än vid 
baslinjen och 
förbättrades inte. 
D

etsam
m

a gällde att 
klara sig själv (self-
care) B

arnen m
ed lätt 

TB
I hade lägre 

kom
m

unikationsför
m

åga vid 3-m
ånaders 

uppföljning m
en 

Å
ldersgru

pp 0-17 år. 
G

år dock 
att utläsa 
antal i 
respektive 
4 olika 
åldersgrup
peringar. 
Svår H

S 
m

ed i 
studie m

en 
i m

inoritet 

Ja, 
lokalt 
godkän
nande. 

G
od kvalitet 

 M
indre kontrollgrupp 

än 
undersökningsgrupp 
R

andom
iserat urval. 

PedsQ
L reliabel och 

valid, A
B

A
S reliabel 

och valid, C
A

SP och 
M

cM
aster fam

ily 
assesm

ent device to 
m

easure fam
ily 

functioning and 
em

otionals finns inga 
uppgifter om

 validitet 
och reliabilitet. 
B

ortfall beskrivs. 
R

esultat beskrivs i 
tabeller och text. Inte 
helt lättlästa tabeller. 
B

egränsningar i 
studien diskuteras 
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 B
land deltagarna 

m
ed lätt H

S fick 47, 
9 %

 av deltagarna i 
studien sin H

S vid 
10-17 års ålder.  
(20,8%

 i åldern 15-
17 år)  
Instrum

ent:  
Pediatric Q

uality of 
life Inventory 
(PedsQ

L), the 
A

daptive B
ehaviour 

A
ssessm

ent System
- 

second edition 
(A

B
A

S), The C
hild 

and A
dolescent Scale 

of Participation 
(C

A
SP),  M

cm
aster 

Fam
ily assessm

ent 
device to m

easure 
fam

ily functioning 
and em

otionals 
relationships. 
 

förbättrades. 
Livskvaliteten hos de 
m

åttligt/svårt H
S var 

signifikant lägre 
jäm

fört m
ed 

kontrollgruppen 
vilket kvarstod 12 
och 24 m

ånader. 
B

arn m
ed lätt H

S 
hade också 
signifikant lägre 
livskvalitet vid alla 
uppföljningar. 
G

enerellt så hade 
äldre barn en större 
försäm

ring när det 
gäller livskvalitet än 
de yngre även om

 
skillnaderna inte var 
signifikanta. 

34 
  

N
eurobehavioura

l outcom
es after 

early versus late 
childhod 
traum

atic brain 
injury 

Jacobus D
onders, 

PhD
,A

B
PP;Seth 

W
arschausky, PhD

 
 Journal of head 
traum

a 
rehabilitation V

ol 
22, N

o 5, pp 296-
302, 2007 
 

A
tt undersöka 

skillnaderna i 
utfall hos individer 
som

 drabbats av 
traum

atisk 
hjärnskada vid 
yngre barnaåren 
(6-12 år) jäm

fört 
m

ed de i 
ungdom

såren 16-
20 år. H

ypotes: A
tt 

de m
ed skada i 

yngre år har säm
re 

utfall avseende 
psykosocial och 

15 personer m
ed TB

I 
m

ellan åldrarna 6-12 
och 30 m

ed TB
I i 

åldrarna 16-20 år 
fick genom

gå 
bedöm

ning och 
screening av kognitiv 
förm

åga och 
livstillfredsställelse. 
The Peabody Picture 
V

ocubulary Test-
Third Edition 
(PPV

T-III), The trail 
m

aking test (TM
T). 

Två 

D
en yngre 

åldersgruppen: säm
re 

resultat i 
uppm

ärksam
hets-

funktioner, 
inform

ations-
bearbetningshastighe
t sam

t 
m

innesfunktion.  
Exekutiva 
funktioner: Ingen 
skillnad m

ellan 
grupperna. 
N

ärstående uttrycker 
ffa att den yngre 

B
eskriver 

inte 
aktivitets-
begränsnin
gar 
specifikt. 
Instrum

ent
en m

äter 
ffa 
kognitiva 
svårig-
heter på 
funktions-
nivå. 

Ja, 
lokalt 
godkän
nande 

M
edelgod kvalitet 

 O
lika stora 

undersökningsgruppe
r. Ingen kontrollgrupp 
Ej random

isering 
beskrivs konsekutivt 
urval utifrån kontakt 
m

ed sjukvården efter 
skada under en18 
m

ånaders period. 
PPV

T-III reliabel, 
TM

T reliabel , 
B

uschke and B
enton 

reliabelt, C
IQ
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kognitiv förm
åga 

jäm
fört m

ed den 
äldre gruppen.  
 

m
innestestB

uschke 
Selective R

em
inding 

Test (B
uschke) och 

B
enton V

isual 
R

etention test 
(B

enton), The 
D

ysexecutive 
Q

uestionnaire 
(D

EX
),  C

om
m

unity 
integration 
quiastionaire (C

IQ
)  

ochSatisfaction w
ith 

life scale (SW
LS).  

M
edelåldern hos de 

yngre är 18,67 och 
de äldre 19,20 år vid 
studiens 
genom

förande. 
H

järnskadan skedde 
vid m

edeltal 8,47 års 
ålder  för de yngre 
och hos de äldre   
17,47. Skadans 
svårighetsgrad:  G

C
S 

för de yngre 6,47 
(3,76) och för de 
äldre 6,35 (2,90). 
N

ärstående deltar 
studien i D

EX
. 

 

gruppen har säm
re 

exekutiva funktioner 
i det dagliga livet 
jäm

fört m
ed den 

äldre gruppen. D
en 

äldre gruppen har i 
högre grad körkort 
utan restriktioner än 
den yngre. D

e äldre 
är oftare sin egen 
talesm

an ( legal 
guardian) ,93%

, än 
de yngre 60%

. 67%
 

av de yngre arbetar 
hel- eller deltid och 
64%

 av de äldre. 
40%

 av de yngre och 
87%

 av de äldre har 
körkort. D

e äldre 
skattar 
livstillfredsställelse 
högre jäm

fört m
ed de 

yngre 

reliabelt SW
LS 

reliabelt.  
D

EX
 och m

innestest 
beskrivs som

 vanliga 
instrum

ent m
en inget 

beskrivet om
 validitet 

och reliabilitet. 
B

ortfall beskrivs i 
D

EX
 bedöm

nings-
intsrum

ent. Ö
vrigt 

bortfall beskrivs inte 
närm

are. R
esultat i 

tabeller och diagram
 

sam
t text. D

e olika 
stora grupperna 
diskuteras.  

35 
  

Longitudinal 
investigaton of 
the post-high 
school transistion 
experiences of 
adolescents w

ith 
traum

atic brain 
injury 

B
onnie Todis, et 

al.  
 Journal of head 
traum

a 
rehabilitation, V

ol 
26, N

o 2, pp 138-
149, 2011 
 

A
tt beskriva 

utfallet för 
ungdom

ar m
ed 

traum
atisk 

hjärnskada när det 
gäller övergången 
från högskola till 
vuxenlivet. 

Longitudinell design.  
Intervjustudie. 
89 personer 
(barn/ungdom

ar) 
inkluderas i studien. 
M

edelåldern bland 
deltagarna var 19,82 
år (17-23 år). 
M

edelåldern för H
S 

K
vinnliga 

inform
anter, oavsett 

ålder vid skada, var 
oftare inskrivna i 
utbildningsprogram

 
än m

än. D
e som

 
skadades senare i 
livet, oavsett kön, var 
inskrivna i 

Flertalet är 
svårt 
hjärnskada
de 77,5%

. 

N
ej 

M
edelgod kvalitet 

 Ingen random
isering. 

Inform
anter 

rekryteras via 
rehabanläggningar 
och organisationer för 
hjärnskadade. 
Professionella 
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är 12,01 år (6,30) 
51,7 %

 är m
ellan 15-

19 år vid 
skadetillfället.  19 st 
(21,3%

) lätt/m
åttligt 

skadade och 70 
(77,5%

) svårt 
skadade.  Första 
intervjun är i nära 
anslutning till att de 
slutar highschool 
(18-22 år) och 
därefter intervjuer 
var sjätte m

ånad 
under fem

 år och sen 
årligen under 
ytterligare tre år.  
Två huvudfrågor: 1. 
H

ur  klarar sig unga 
m

ed TB
I  när det 

gäller tre om
råden, 

arbete, högre studier 
och självständigt liv. 
2. V

ilka variabler 
kan m

an se påverkar 
utfallet när det gäller 
ovanstående tre 
om

råden. B
land 

annat tittar m
an på 

svårighetsgrad, kön 
tidpunkt för skada. 

utbildningsprogram
 

jäm
fört m

ed de som
 

skadades tidigt i 
livet.  H

ögre 
socioekonom

isk 
status ökade oddsen 
för högre studier. D

e 
som

 inte redan hade 
jobb vid början av 
studien fick 80%

 det 
någon gång under 
studiens gång.  3 
faktorer var 
signifikant 
associerade m

ed 
anställning: H

ögre 
socioekonom

isk 
status, H

S 
svårighetsgrad och 
rehabiliteringsåtgärd
er.  
Självständigt liv: 
skada vid senare 
ålder = bättre 
förutsättningar. 
Lättare H

S= kortare 
tid för att uppnå 
självständigt liv. 

intervjuare som
 också 

är blindade. B
ortfallet 

näm
ns m

en beskrivs 
inte närm

are. 
Intervjuinstrum

enten 
beskrivs inte närm

re 
vad gäller validitet 
och reliabilitet. 
Statistiskt bearbetat.  
R

esultat i text och 
diagram

.  R
örig att 

läsa. R
esultatets 

begränsningar 
diskuteras bland 
annat betydligt fler 
m

än än kvinnor i 
studien. 

36 
  

The effects of 
traum

atic brain 
injury during 
adolescents on 
career plans and 
outcom

es 

Tam
m

y B
alaban, 

N
ellem

arie H
yde 

and A
ngela 

C
olantonio.  

 Physical and 
O

ccupational 
Therapy in 

Studien syfte är att 
beskriva 
ungdom

ars planer 
för yrkeskarriär 
innan traum

atisk 
hjärnskada (TB

I) 
och vidare 
undersöka hur det 

R
etrospektiv 

cohortdesign. 
Telefonintervju 5 år 
efter hjärnskadan. 51 
deltagare i åldrarna 
15-19 år sam

t 46 
närstående som

 
känner de skadade 

58,8%
 jobbar och 

7,8%
 studerar = 

66,7%
 (n=34) 75%

 
m

ed lätt H
S 

studerar/arbetar. 
59,3%

 m
ed 

m
åttlig/svår H

S 
studerar/arbetar. 

 
Ja 

G
od kvalitet 

 Ingen random
isering. 

Tränade intervjuare. 
M

O
S-SF-36 valid på 

TB
I-populationen. 

H
ollingshead vanligt  

använd m
en ingen 



  
11 

Pediatrics. 2009. 
V

ol 29 ( 4) 
 

blev 5 år efter 
TB

I. 
väl (50%

 
föräldrar,26%

 
vänner, 13%

 fruar, 
10,9%

 annan 
närstående). V

id 
skada var 5,9%

 15 
år, 13,7%

 16 år ,25, 
5%

 17 år,  35, 3%
 

18år  och 19,6%
 19 

år (m
edel 18,3 år). 

47,1%
 har en lätt 

skada, 13,7%
 

m
edelsvår skada och 

39,2%
 svår. 

H
ollingshead Four 

factor occupational 
Scale används för att 
utröna planer för 
yrkeskarriär innan 
skadan. B

åde de som
 

deltar i studien sam
t 

deras närstående får 
svara på dessa 
frågor. Y

tterligare 
instrum

ent som
 

används är 
livskvaliteinstrum

ent
et M

O
S-SF-36 

33,3%
  var arbetslösa 

(17st). 30 (59%
) har 

haft yrkesm
ässiga 

planer innan H
S. 18 

avd 30 har arbeten 
m

ed lägre krav enligt 
H

ollingshead Scale. 
14 m

enar att det är 
H

S som
 påverkat 

valet av yrke. 15  
(50%

) har skattat 
sina planer för 
fram

tiden som
  8-9 i 

H
ollingsheads scale 

(advokat, läkare etc).  
2 (6,7%

) har sådana 
yrken. En av dessa 2 
har m

åttlig H
S och 

en lätt H
S. D

e som
 

inte hade såna planer 
har inte heller nått 
den nivån.  En större 
del av de H

S  
(43,5%

) än 
närstående (35,8%

) 
m

enar att H
S inte 

påverkat  
karriärplanerna. 4 st 
(8,7%

) att planerna 
försenats m

en inte 
ändrats. N

ärstående i 
större utsträckning 
jäm

fört m
ed de H

S 
ansåg att kognitiva 
svårigheter, hum

ör 
och personlighet 
påverkats av H

S. 
K

ognitiva 
svårigheter t ex 

inform
ation om

 valid 
och realiabilitet. 
A

nalys  av data 
beskrivs. R

esultat bra 
beskrivet i text och 
tabeller. Liten 
undersökningsgrupp 
vilket också 
diskuteras. Ingen 
kontrollgrupp 
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m
innesproblem

, 
nedsatt 
uppm

ärksam
het var 

försvårande faktor 
anser 8,7%

 av 
deltagarna i studien. 
33%

 är arbetslösa 
dvs fler än bland 
friska i sam

m
a 

åldersgrupp i C
anada 

(13,6%
).  D

e som
 

arbetar är ofta inom
 

yrken som
 är m

indre 
avancerade och lägre 
betalda. 

37 
  

H
ealth-related 

quality of life of 
adolescents and 
young adults 10 
years after 
serious brain 
injury 

G
öran H

ornem
an 

et al.  
 R

ehabilitation 
research 2005, V

ol 
28 no 3. 
 

A
tt utreda 

hälsorelaterad 
livskvalite 
(H

R
Q

oL) i en 
population bland 
unga vuxna m

ed 
allvarlig 
traum

atisk 
hjärnskada. 

109 st under 18 år, 
10 år efter TB

I i 
sydvästra Sverige 
m

edverkar i studien. 
M

edelåldern bland 
de svarande är 22,78 
år. M

edelålder vid 
skada är 10,09 år. 
K

ontrollgrupp 1039 
personer från finskt 
nationellt register. 
Skadans 
svårighetsgrad var 
m

ellan 3-15 G
C

S vid 
ankom

sten till 
sjukhuset. En 15-
dim

ension  
questionnaire(15D

) 
instrum

ent används. 

I 9 av de 15 olika 
dim

ensionerna har de 
H

S signifikant lägre 
resultat än 
kontrollgruppen.  
R

örlighet, syn, 
hörsel, ätande, språk, 
m

ental status, 
depression, 
nedstäm

dhet och 
vardagliga 
aktiviteter. Ingen 
signifikant skillnad 
avseende andning, 
söm

n, utanförskap, 
oro, vitalitet och 
sexualitet. Ingen 
skillnad m

ellan 
könen. 
Funktionsnedsättning 
och em

otionella 
svårigheter finns 
fortfarande efter 10 
år och H

S i 

Låg 
m

edel-
ålder. 
V

arierad 
svårighets
grad utan 
närm

re 
definition. 
R

esultat 
på 
funktions-
nivå. 

Ja 
M

edelgod kvalitet 
 K

ontrollgrupp från 
register är betydligt 
större än 
undersökningsgruppe
n. U

ndersöknings-
gruppen är en total 
population under en 
tidsperiod. B

ortfallet 
presenteras. 
Instrum

enten kan ej 
utläsas vara valida 
eller reliabla. 
Statitiskt analys 
presenteras. R

esultat i 
tabeller och m

ycket 
kortfattad text. 
A

ntalet pojkar och 
flickor finns ingen 
uppgift om

 m
en 

näm
ns ändå i 

resultatet. 
O

m
fattande 
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barndom
en ger 

livslånga 
konsekvenser. O

rala 
och sväljnings- 
svårigheter går ofta 
över inom

 3-11 
veckor m

en det finns 
ändå svårigheter runt 
ätandet. Ä

ven om
 de 

tekniska problem
en 

inte finns så finns det 
m

er osynliga 
problem

 associerade 
till ätandet. H

örsel 
och språkliga 
svårigheter finns 
kvar 10 år efter H

S 
och är av  betydelse 
avseende social och 
yrkesm

ässig 
kom

petens. 
Synproblem

 är 
vanliga och ger en 
kom

plicerad klinisk 
bild. R

isk för 
depressiva problem

 
är starkt relaterat till 
H

S och relaterade till 
kognitiva problem

. 

diskussion. 
K

ontrollgruppen 
diskuteras då den är 
från ett register i 
Finland. 

 


