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Bakgrunn for arbeidet og 
forskningsmetode

- Manglende undersøkelser om hvordan det 

erfares å leve med  hjerneskade.

- Kognitive skader relativt utbredt, men lite 

kunnskap i hjelpeapparatet.

Etnografisk metode:

Være sammen med deltakerne  

Mengder av samtaler 

Mange intervjuer

Analysere all innsamlet informasjon 
(empiri) i forhold til teori

Gir kunnskap om det 
som ikke kan måles.

Kan gi tilgang til ting 
det ikke fins ord for.
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Hovedtemaene i studien

~ Grunnleggende utrygghet

~ Behovet for sammenheng

~ Samhandling med andre

~ Det nye livet
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Grunnleggende utrygghet:
_____________________________________

-”noe” som er ”feil” eller ”rart”

- skjer når noe skal gjøres

- kan forstås som brudd mellom den enkeltes indre  

hensikter og den ytre verden

- kan ikke lenger være helt trygg på den ytre verden

- andre har vanskelig for å forstå

- andre vil ofte ta lett på det / bagatellisere
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Fare for kriseopplevelser

Anne, 33 år: For jeg har jo visst hele tiden. Jeg har kjent, jeg har 
merka. Jeg vet jo at det er noe som er feil, da. Ikke at jeg har blitt 
dummere, men det er noe som er feil. Det er noe som ikke funker som 
det gjorde.

Mangel på ord: ”noe”, ”feil” eller ”rart”. 

Brudd med verden: ”falle ut”, ”tomt skall”, ”no mans land”, ”mørke”.

Kaosfortellinger er den umiddelbare lidelsens uttrykk (Frank, 1997). 
Den vil være usammenhengende og uten refleksiv avstand som gjør 
det mulig å fortolke hendelsene. Dette gjør det vanskelig både å
fortelle og å lytte. 

Beskrivelser det ikke finnes språk for og fortellinger basert på
kaosopplevelser, kan finnes mellom strukturerte og tydelige 
fortellinger.
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Lars, 45 år: Men det er noe 

av det verste, at jeg kan gå
meg bort og sånn ... Og så
plutselig vet jeg ikke hvor jeg 
er i det hele tatt, og det er 
liksom helt normalt? ... Men 
plutselig så er det bare helt 
mørkt, og det er ikke sånn at 
det går gærent på den måten, 
men jeg må ta meg tid til å
orientere meg og sånn.

Trusselen mot egen 
eksistens: Har mistet det 
som kan forankre til 
verden. Står foran en 
”intethet” som betegnes 
som ”helt mørkt”.

En grunnleggende trygghet 
på at en vet at verden er 
her (ontologisk sikkerhet), 
er en betingelse for å klare 
å leve (Giddens, 1996).
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Cecilie, 53 år, fortalte at hun rett etter skaden ikke kunne forstå
verden utenfor leiligheten sin. Hun oppfattet den som mørklagt, uten 
andre mennesker. Hun kunne ikke skape distinksjoner og kategorier 
som gjorde det hun så og opplevde begripelig. Hun måtte ringe 
familien for å få hjelp. 

Lars, 45 år, fortalte at han kunne gå seg bort og oppleve at det 
plutselig ble helt mørkt. Han visste ikke hvor han var, og han forsto 
ikke hva som hadde skjedd, fordi han ikke kunne skape kategorier
(eller forskjeller) fra det han opplevde som gjorde det mulig å skille 
mellom det som er og det som ikke er. 

Det er dette han beskriver som mørke, og her settes trusselen mot 
hans egen eksistens i spill. 

Oda, 38 år, fortalte om tidligere selvmordsforsøk: Hun hadde noe 
inni seg som hun ikke kunne uttrykke, som førte til manglende 
handlingsmuligheter. 
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”Værendets krise”

Krise i selve tilstedeværelsen i verden hos enkelte etter 
hjerneskade?

• Sammenbrudd i opplevelsen av ”selvet”

• Tap av skillelinjene mellom subjekt og objekt, tanke og handling,  

liv og død, altså mellom det som er og det som ikke er

• Manglende mulighet for deltakelse i den ytre verden

Kan føre til ønske om heller å dø enn å være i 
tilstanden av ikke-væren (Saunders, 1995) 
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Selvmordstanker:

Selvmordstanker uttrykt av flere i studien:

• Knyttet direkte til opplevelsen av utrygghet

• Knyttet til manglende forankring til den ytre verden

• Knyttet til manglende muligheter til å uttrykke sitt eget indre

Selvmordstanker hos dobbelt så mange som normalbefolkningen 
etter hjerneslag (Teasdale & Engberg, 2001a). 

Selvmordstanker hos 4 ganger flere enn normalbefolkningen etter 
traumatisk hjerneskade. Selvmordsforsøk utført hos 26,2% 
(Teasdale & Engberg, 2001b). 

Vet lite om årsaker til den store selvmordsfaren
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Goldstein (1952): 

Katastrofeopplevelse ikke en 
”psykologisk følge”, men tilhører selve 
tilstanden der en del av organismen 
svikter. Angsten er selve resultatet i 
form av faren for personens eksistens.
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• Opplevelser og frustrasjoner etter hjerneskade 
kan være helt annerledes enn andre frustrasjoner, 
og forstås ofte ikke av de som opplever dem selv!

• Personer kan bli overveldet av funksjonssvikten 
sin, for de kan ikke løse problemer

• Helsepersonell (og andre!) kan ha store vansker 
med personens svikt i de kognitive funksjonene

• Mange forventer at personen skal reagere logisk, 
men det går ikke når skaden forhindrer logisk 
atferd

(Prigatano, 2000)
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Behovet for sammenheng

Kamp for trygghet og kontinuitet:

- Unngå utrygge situasjoner

- Forutsigbarhet

- Individuelle strategier:

* styrke/motstand (mot det som har skjedd)

* hjelpesystemer (huskelapper o.l.)

* skape sammenhenger

* finne meninger 

* være positiv
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Samhandling med andre

- Forestillinger om hjerneskade i  

det moderne samfunnet

* hjernen og sjelen er tett sammenknyttet i     

forestillingene våre

*  smak på uttrykket: ”å bli en grønsak”

- Mange grunner til skamfølelser

* ikke forstå eller klare

* ikke arbeide eller å motta trygd

* forestillinger om hjerneskader

- Verdighet og anerkjennelse 

* hva er det å være et menneske?
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Mestre samhandlingen

- Opprettholde flyten og kontinuiteten

~ ved å dekke over når det glipper (brudd)

* skifte tema

* tøyse og tulle 

~ ved å snakke selv

- Alltid være ”ærlig”

~ kontroll på hva som blir sagt

* unngå konfrontasjoner

-Tilbaketrekning

~ behov for hvile

* beskyttelse og ro

* unngå vansker i møtet med andre

~ vanskelig tilgang til andre

* forstår ikke alt som foregår mellom mennesker
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Lars, 45 år: Jeg har vært en sånn fleipete type. Og 
jeg har også venner som er sånn. Så når de fleiper 
med meg, så skjønner jeg ikke fleipen… så du står 
der og lurer på, er det alvor eller fleip, liksom.

David, 49 år: Jeg føler meg litt på yttersida liksom. 
Litt utafor. Jeg gjør det. Jeg prøver å, ja hva skal jeg 
si? Jeg finner på, du da er jeg opptatt, da må jeg ha 
min sønn, skjønner du. Det er sånt som jeg finner 
på. Det er en sånn hvit løgn. Men, jeg trekker meg 
litt unna.
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Det nye livet

Deltakerne i studien var delt i to når det   

gjaldt håp og planer for framtiden:

Her og nå situasjonen                Vending mot en ny måte     

preget av kaos                            å leve livet på
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Livsplanlegging basert på nye verdier:

- et rolig liv

- materielle verdier mindre betydning enn før

- familie, gleden ved barn

- natur og friluftsliv fikk en spesiell betydning

Måter å forholde seg til alvorlig/kronisk sykdom:

- Fortellingen om restitusjon, altså å komme tilbake til livet før

- Fortellingen om kaos, som uttrykker den umiddelbar lidelsen

- Fortellingen om undring: om å finne nye og bedre svar på

hvordan livet skal leves

(Frank, 1997)
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Anne, 33 år, om det nye livet i forhold til 

venninnenes liv:

Det går fra den ene til den andre og man får ikke kjent etter…
du må faktisk slappe litt av! Ta noen sånne hvilepauser 
innimellom. Der jeg er, der gjør jeg det. Og det kan man 
prioritere selv om man har masse unger og sånt, en kan det. 
Det er bare å sette av tid. Sånn sett føler jeg at jeg er rik på
det, da. Det mener jeg, det føler jeg i hvert fall, da. At det er en 
veldig god ting hos mennesker generelt, og at jeg har den 
egenskapen, det setter jeg pris på. Så bra, tenker jeg. For det 
gjør livet rikere.
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Konklusjoner

Kognitive skader:

• Mange opplevelser det ikke finnes ord for

• Fare for værendets krise og selvmordstanker  

• Stort behov for å bli hørt og forstått!

• Viktig å oppleve sammenheng og trygghet i tilværelsen

• Ulike årsaker til opplevelse av skam

• Forestillinger om hjerneskader ofte ekstra vanskelig å leve med

• Tilbaketrekning kan være en nødvendig strategi 

• Framtiden avhengig av mulighet for å komme videre fra en  

kaotisk her og nå situasjon. 

• Nye verdier framstår som symboler som kulturelt sett er 

høyverdige i det norske samfunnet. De gir ny mening til livet.
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Har vært heldig og fått forskningen utgitt i bok!
- kan bestilles fra                          

Gyldendal Akademisk
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