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1. Generelle opplysninger
a. Prosjekt
Hvilket prosjekt gjelder rapporten?

Søknad eller oppfølgende dokumenter for
prosjektet er sendt inn 5. mai 2009 eller senere

Prosjekt

En kvalitativ studie om opplevd hverdagsliv
etter traumatisk hjerneskade

b. Prosjektleder
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Cathrine Arntzen

Akademisk grad
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Klinisk kompetanse
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Postdoktor
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Arbeidsadresse
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Postnummer
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Sted
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Telefon

77755867

E-post adresse
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2. Rapport og etisk vurdering
a. Prosjekt
Sluttrapport / publikasjon

Ja

Kortfattet, allment forståelig framstilling av
prosjektets konklusjoner

Med kropp, selv og hverdagsliv som analytiske
begreper belyser denne studien hvordan en
traumatisk hodeskade forårsaker kroppslige

endringer som på et grunnleggende plan endrer
forutsetningene for hverdagslivet, forståelsen av
selvet og relasjonene med andre mennesker.
Deltakerne i studien har 2-3 år etter sin skade i
liten grad endret sine framtidsplaner og
målsetninger. De føler på at de ikke er seg selv,
at de har mistet mye av sin identitet. De
opplever at livet er "på vent" og har fortsatt som
hovedmål å bli som før. Deltakerne identifiserer
seg i liten grad med andre unge mennesker med
funksjonsnedsettelser og avviser helsepersonell
som med sine tiltak gjør at de føler seg presset
inn i en rolle som "funksjonshemmet".
Rehabiliteringsprosessen er individuell og
tidkrevende. Deltakerne trenger tid, rom og
støtte til å utforske sine muligheter, til å finne
sine nye selv og bygge opp et hverdagsliv som
kjennes akseptabelt. De legger stor vekt i å
komme seg tilbake til skole, arbeidsliv og
frisktrening.
Kortfattet redegjørelse for gjennomføringen av
prosjektet relatert til de opprinnelige
forutsetningene

Prosjektet har blitt gjennomført i tråd med de
gjeldende etiske retningslinjer slik de er
beskrevet i protokollen. Tre deltakere ble på
bakgrunn av inklusjons- og
eksklusjonskriteriene inkludert av en
tredjeperson som ikke var tilknyttet studien.
Alle tre samtykket til intervju. Intervjuene ble
tatt opp på lydfiler Som ble transkribert til
tekstformat og analysert. Alle tre deltakerne
uttrykte at de satte pris på å få delta i studien og
ønsket at deres erfaringer kunne være til nytte
for helsepersonell og andre i deres situasjon.
Deltakernes navn alder, og enkelte opplysninger
om utdanning og yrke ble endret i den endelige
teksten. Bosted er utelatt.

Kortfattet vurdering av prosjektets
kunnskapsmessige, helsemessige og
samfunnsmessige nytte

Ved å grundig utforske målsetninger og
interesser sammen med sine klienter kan man
som helsearbeidere finne relevante tiltak som
gir mening for klienten og som dermed kan
bidra positivt inn mot identitetsarbeidet og reintegrering i samfunnet.
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