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Å TA KONTROLL OVER DAGLIGLIVETS AKTIVITETER: 

 

En veiviser til varig deltakelse på arbeidsmarkedet 
 

Prosjektet er finansiert av NAV gjennom programmet FARVE – forsøksmidler arbeid og 

velferd. 

 

Bakgrunn for prosjektet «Kan en omstrukturering av dagliglivet tjene som veiviser tilbake til 

arbeidslivet?» Prosjektet rettet seg mot personer som etter traumatisk hjerneskade har vart 

innlagt til rehabilitering på seksjonen for hjerneskader på Sunnaas sykehus. I de fleste tilfeller 

blir muligheter for å gå tilbake til arbeid tatt opp på et kontrollopphold etter 

primærrehabilitering.  

 

Målet med prosjektet var å kartlegge personers erfaringer med endringer i aktiviteter og 

hvordan de behersket vaner og roller etter traumatisk hjerneskade med sikte på å komme 

tilbake i arbeid. Prosjektet er godkjent av regional etisk komité. 

 

I prosjektet deltok åtte menn i alderen 30 til 60 år fra Østfold og Akershus fylker. Mennene 

var i 100 prosent arbeid ved tidspunktet for traumatisk hjerneskade. Ti til tjueen måneder etter 

skaden ble deltakerne intervjuet om sine erfaringer med daglige aktiviteter med sikte på å 

komme tilbake i arbeid. For utdypende svar ble tre individuelle intervjuer (i løpet av en 

seksmåneders periode) gjennomført. Til sammen ble det foretatt 22 intervjuer, som ble 

analysert etter den kvalitative analysemetoden Grounded Theory. 

 

Resultat og kliniske implikasjoner  

Personer som har hatt en moderat til alvorlig traumatisk hjerneskade, satte deltakelse i 

arbeidsmarkedet foran gjøremål i hjemmet og sosialt samvær i lokalsamfunnet, fordi de 

ønsket å komme tilbake i arbeid og forbli i arbeid.   

 

 To år etter skaden testet deltakerne fortsatt sine evner relatert til lønnet arbeid og 

daglige aktiviteter. De mente at de var i en utviklingsfase, og at de etter hvert ville bli 

bedre.   

 Ut fra egen kapasitet og utholdenhet uttrykte deltakerne behov for profesjonell støtte 

til å utvikle strategier for å ta kontroll over daglige aktiviteter.  

 Utilstrekkelig oppfølging reduserte deres tro på egne evner, og det kan i visse tilfeller 

føre til at de ikke blir værende i lønnet arbeid.  

 

Nytteverdien til rehabiliteringsprogrammene vil da bli følgende: Pasientenes vei videre 

tilbake til arbeid blir tatt opp tidlig i rehabiliteringsprogrammene, og pasientene i sekundære 

programmer gis mulighet til å revurdere og utvikle egne strategier som er i samsvar med deres 

rehabiliteringsfase.Videre vil arbeidsplassen være en ideell plass hvor personer gis mulighet 

til å utvikle strukturer og rutiner som vil føre til økt kontroll over aktiviteter etter en 

traumatisk hjerneskade.  

 




