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Sosionomens rolle i sykehus 

• Forebygge eller lindre psykososiale problemer som er årsak til eller 
følge av innleggelsen. 
 

• Tilbud om helhetlig behandling av pasienten med fokus på de ikke-

medisinske aspektene ved det å bli syk eller skadet.   
 

• Lovpålagt oppgave for barn i sykehus. 
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Tverrfaglig prosjekt 

 

Ingen tidligere studier  
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Formål 

• Kartlegge hvordan rehab.temaet kommuniserer med pårørende til 
pasienter med alvorlig traumatisk hodeskade.   

 

• Hvilke behov og ønsker har pårørende til pasienter med alvorlig 

traumatisk hodeskade.  

 
• Hvordan kan avdelingen bli bedre i møte med de pårørende. 

 



Metode 

Kvalitativ studie 

 

Intervjuer med pårørende til pasienter med traumatisk hjerneskade 

 

Inklusjons- og eksklusjonskriteriene ble endret underveis 

 

Ikke pasienter fra 22. juli 

 



Informantene 

• Ektefeller, barn, foreldre, samboere, søsken og kjærester 

 

• Pårørende til 16 pasienter ble invitert til å delta 
– En takket nei, en takket først ja og falt så fra underveis, tre svarte 

ikke på invitasjonen 

– 13 intervjuer ble gjennomført med til sammen 15 personer 

– 10 kvinner, fem menn  

– To pasienter var under 18 år, ellers i alderen 24 – 72 år   

– Fire tidligere pasienter, åtte inneliggende 

– Én pasient døde etter utskrivelse fra sengeposten 

 

 

 



Funn: 
Behov for informasjon 

  Medisinsk informasjon 

   Rehabiliterings informasjon 

     Praktisk informasjon 

     Individuelt tilpasset informasjon 

 

”Ville gjerne også vite mer om hva som skjedde med 
han fysisk og psykisk. Det kunne vært sagt mer 
om hva som ble gjort og hvorfor” 

 



Behov for trygghet 

Nok folk på vakt 

 

Kompetanse  

 

Kjent, fast personell 

 

Planlagte overflytninger 

 

”Mye handler om trygghet, ha noen å ringe til. All utrygghet er vond og 
vanskelig å håndtere” 

 



Holdninger 

Omsorg 

Empati 

Verdighet 

Respekt  

 
”en sykepleier behandlet ham som en 

krøpling, hun snakket til ham som om 
han  var en baby” 

 

”Hun følte det var litt vanskelig i 
begynnelsen, følte hun ble behandlet 
som et barn og ble overstyrt. Hun ville 
ikke ha det derre dikke dikke” 



Psykososiale temaer 

Hjelp til å være pårørende 

 

Tilbud om samtaler 

 

”Hvordan har du det?”- gjenta flere ganger 

 

Ivareta familierelasjoner  

 

”Jeg fikk spørsmålet noen ganger, men ikke så mye. Jeg var i ganske 
dårlig forfatning” 

 



Fysiske omgivelser 

Vanskelig å finne vaktrom 

 

Mangelfull skilting 

 

Behov for oppussing 

 



Veien videre 

Nye rutiner 
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