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Titel

Forskning

Syfte

Metod

Resultat

Anderson, Kim.D
2004

Targeting recovery:
Priorities of the Spinal
Cord-Injured
population

Undersöka vilka funktioner
som är viktigast för att
uppnå självständighet och
livskvalitet

Enkät via email,
internet,per post och
intervjuer till
ryggmärgsskadade i
USA

Boschen et.al 2003

Long-term adjustment
and community
reintegration following
spinal cord injury

Undersöka faktorer som
inverkar på integrationen i
samhället

intervjuer

Dahlberg,Antti 1997

Selkäydinvammaisten
hoidon ja kuntoutuksen
tilanne sekä
kehittämistarpeet
Suomessa
ESCIF project on
comprehensive
management of spinal
cord injury : The issue
of lifelong care and
follow-up

Utreda de
ryggmärgsskadades
situation och
utvecklingsbehov

Retrospektiv
uppföljning av 125
ryggmärgsskadade,som
levat med skadan > 20
år
Litteraturgranskining,
consultation av
professionella,analysera
nuvarande system och
intervjuer med
konsumenterna

681 svar. viktigast för
tetraplegiker
arm/handfunktion och
för paraplegiker
sexualfunktioner. En
liten skillnad mellan
<3 år > 3 år sedan
skade tillfället.
I rehabiliteringen
borde finnas rätt
timing, individuell
info och kamratstöd
för att klara av
vardagen
”Life time-care” skulle
förhindra och minska
komplikationer

Järvilehto et al. 2009

Asiakkaan äänellä –
odotuksia ja arvioita
vaikeavammaisten
kuntoutuksesta

Utreda svårt
handikappades
förväntningar och
erfarenheter av
rehabilitering i anstalt och
öppen vården

Intervjuer och skriftliga
rapporter

Kannisto,Mikko 1999

Pediatric spinal cord
injury, years after the
lesion; a retrospective
follow up study

Jämförde hälso-relaterad
livskavalitet mellan 3
olika tidsmässigt
ryggmärgsskadade grupper

Valtonen ,Kirsi 2006

Medical problems
associated with spinal
cord lesions – impact
of functioning

Undersökte bla. hurudan
funkrionsförmågan var för
de ryggmärgsskadade och
MMC patienterna, som
kommit ut i arbetslivet

Retrospectiv
uppföljning av
fullvuxna som för 20 år
sedan skadats, 4 år
sedan skadan och akuta
ryggmärsskadade.
Stukturerade intervjuer
och läkar + fysioterapi
utlåtanden

Dahlberg,Antti 2013

Beskriva orsaken till och
nyttan av livslång
uppföljning av de
ryggmärgskadade.,beskriva
hur den borde göras och
utarbeta en kutym.

Centraliseringen av de
ryggmärgsskades vård
/uppföljning har
påbörjats i Finland och
en diskussion har
öppnats bland
proffessionella och
konsumenterna i
Norden
Förväntade sig fysisk
förbättring och att
kunna klara av
vardagen. Unga ansåg
öppen vården som ett
bättre alternativ än
anstaltvården.
Livskvaliteten mättes
som högre för dem
som skadats i
barndomen

Självständigheten i de
dagliga aktiviteterna
var avgörande för att
komma ut i arbetslivet.

