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Övergripande syfte 

Studera vilka möjligheter och hinder som finns 

för personer med förvärvad hjärnskada att återgå 

i arbete och vilken betydelse återgång i arbete 

har för dessa personers livskvalitet  



Studie I

Öka kunskapen om personer med förvärvad 

hjärnskadas erfarenheter av möjligheter och 

hinder för framgångsrik återgång i arbete. 

Studiedesign Antal inkluderade Datainsamling Analysmetod 

Semistrukturerad, 
intervju
Kvalitativ design 

10 personer Målstyrt urval 
(strategiskt) 

Kvalitativ 
innehållsanalys 



Resultat studie I



Jag var jätterädd första gången när jag gick till jobbet, så vi

gjorde som ett litet avtal med mig, att jag skulle gå två gånger i

veckan till kafferasten på förmiddagen. Och vara med och först

så skulle jag inte säga någonting. Men så blev det som att jag

blev kvar och gick och småprata med än den ena än den andre

och så där och rätt vad det var så säger min chef. – Att nä nu

måste du börja arbetsträna för du är ju här hela tiden

(Informant 1, Kvinna)

”Individuell anpassning”



Studie II

Undersöka stödpersoners uppfattning om att vara 

ett stöd för personer med förvärvad hjärnskada i 

arbetsrehabiliteringen. 

Studiedesign Antal inkluderade Datainsamling Analysmetod 

Semistrukturerad
intervju, 
Kvalitativ design

9 stödpersoner Lämplighetsurval Kvalitativ 
innehållsanalys 



Resultat studie II

STÖD

ENGAGEMANG

ANPASSNING
SAMVERKAN



“Engagemang”

Vi är ju så vana egentligen, för många på jobbet
är problemlösare. /…/Det är ju mycket det vi gör
egentligen [problemlöser]. Så för oss blir ju det
bara en annan grej att ta tag i

(Informant 8, Man)



Studie III

Undersöka förändringar av livskvaliteten i 

relation till återgång i arbete för personer med 

förvärvad hjärnskada. 

Studiedesign Antal inkluderade Datainsamling Analysmetod 

Registerstudie, 
Kvantitativ
longitudinell design

1486 personer Målstyrt urval
(strategiskt) 

Linjär- och multipel 
regressionsanalys 



Resultat studie III

Livskvaliteten förändrades mest från utskrivning 
till uppföljning ett år efter skadan för dem som: 

• Återgick i arbete

• Hade högskoleutbildning 

• Fick körkortet tillbaka 

• Hade hög motorisk funktion



Studie IV

Identifiera faktorer som hindrar återgång i arbete 

för personer med förvärvad hjärnskada.  

Studiedesign Antal inkluderade Datainsamling Analysmetod 

Registerstudie, 
Kvantitativ
longitudinell design

2008 personer Målstyrt urval 
(strategiskt) 

Relativ risk 



Resultat studie IV
Följande faktorer hindrade återkomst i arbetslivet: 
• Kvinna
• Född utanför Sverige
• Ingen högskoleutbildning
• Inga barn (i hushållet)
• Lång tid på sjukhuset
• Nedsatt fysisk och kognitiv förmåga (ingen afasi)
• Smärta och/eller oro/nedstämdhet
• Nedsatt ADL och vardagliga aktiviteter
• Inget körkort
• Rehabilitering: Inte nöjd med, inget inflytande över och 

planering



Resultat sammanfattning 
Faktorer Studie I Studie II Studie III Studie IV

Demografiska Inget resultat Inget resultat Högskole-

utbildning

Kön (man) 

Födelseland (Sverige)

Högskoleutbildning

Barn (i hushållet)

Hjärnskade-

relaterade

Kognitiva och 

sociala

Engagemang Hög motorisk 

funktion 

Ingen afasi

Kort sjukhustid

Fysisk och kognitiv

Ingen smärta eller oro/nedstämdhet

Aktivitets-

relaterade

Motivation Anpassningar Återfå körkort ADL och vardagliga aktiviteter

Körkort

Rehabiliterings-

relaterade

Individuellt 

anpassad

Samverkan Återgång i arbete Nöjd med rehabiliteringen

Inflytande över rehabilitering och 

planeringen



Tips om International Network of Social Work 
Acquired Brain Injury (INSWABI) 

• Socialarbetare, kuratorer och leg. Hälso- och sjukvårdskuratorer är
välkomna till nätverket som har medlemmar över hela världen. 

• Du får tillgång till nyhetsbrev, ställa frågor till medlemmarna och se 
svar. Knyta kontakter över hela världen. 

• På hemsidan finns instruktioner om hur du anmäler dig: 
www.inswabi.org

• Du kan också kontakta Marie Matérne (jag är medlem I styrelsen): 
marie.materne@regionorebrolan.se

• International Network of Social Work Acquired Brain Injury

http://www.inswabi.org/
mailto:marie.materne@regionorebrolan.se
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Kontakt uppgifter: 

Marie Matérne 

marie.materne@regionorebrolan.se

070-352 93 50
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