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Sammanfattning    

Stroke räknas till en av Sveriges stora folksjukdomar. Att vårda patienter med stroke 

kräver kompetens om sjukdomens specifika egenskaper och ställer krav på de 

sjuksköterskor som vårdar dem. Flera studier visar att ett sakkunnigt och engagerat 

omhändertagande i akutskedet har betydelse för att de negativa konsekvenserna av en 

stroke ska begränsas.  

Syftet med studien var att beskriva strokesjuksköterskans erfarenhetsbaserade 

upplevelse av den optimala omvårdnaden för personer som drabbats av stroke, de första 

tolv timmarna. 

Studien är baserad på intervjuer ur ett livsvärldsperspektiv. Informanterna är åtta 

strokesjuksköterskor som samtliga arbetade på en strokeenhet. Metoden som använts är 

kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats. Den domän som utkristalliserades ur 

intervjutexten var kompetens. Resultatet åskådliggör vikten av regelbundna kontroller 

och att agera på försämringar. Funktionsbedömningar som sjuksköterskorna utförde var 

viktiga för hur rehabiliteringen skulle genomföras. Gemensamma riktlinjerna ansågs 

öka säkerheten för patienterna samt att personer som drabbats av stroke skulle få lika 

vård oavsett vart i vårdkedjan de befann sig. Sjuksköterskornas strokekompetens och 

erfarenhet innebar att de kunde se den enskilde patientens behov samt anpassa och 

prioritera omvårdnadsåtgärderna där efter.  

 

Evidensen är otvetydig vad gäller att en person som drabbats av stroke får bättre 

behandlingsresultat, när han/hon vårdas på en strokeenhet. Idag räcker inte resurserna 

till, för att erbjuda samtliga inom denna patientkategori ett omedelbart 

omhändertagande på en strokeenhet. Studiens slutsats är att fokus behöver lyftas ifrån 

strokeenheterna och läggas på hur omvårdnaden kan optimeras under vistelsen på 

akutmottagningen, för personer som drabbats av stroke. 

 

 

Nyckelord: Stroke, sjuksköterskor, strokeenhet, omvårdnad, kompetens, evidens. 
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INLEDNING 

Stroke är ett akut tillstånd som är att jämföras med en hjärtinfarkt och snabba insatser är 

avgörande (Socialstyrelsen, 2009). Den akuta strokesjukvården kan delas in i 2 faser. 

Fas 1 omfattar de första 3 till 24 timmar efter insjuknandet. Denna fas rymmer den 

prehospitala sjukvården och vistelsetiden på akutmottagningen. Under denna fas ligger 

fokus på att identifiera de symtom patienten har samt att bedöma infarktens läge. Fokus 

ligger även på att bedöma patientens risk att drabbas av akuta och långsiktiga 

komplikationer samt att bestämma lämpliga behandlingsalternativ. Fas 2 omfattar 

perioden 24 till 72 timmar efter insjuknandet (Hock, Leonard, Miller, Mitchell, Saver, 

Simpson. et al. 2009). Denna magisteruppsats är ett fördjupningsarbete med inriktning 

mot akutsjukvård varför författarna valt att begränsa sig till ett tidsfönster, i fas1, som 

omfattar de första 12 timmarna, efter att en person som drabbats av stroke, anlänt till 

sjukhus. Detta tidsfönster anses, av författarna, täcka en stor del av den tid som 

patienten kan komma att tillbringa på en akutmottagning. 

 

Den primära åtgärden för att minska konsekvenserna av en inträffad stroke är att 

begränsa hjärnskadan. Hjärncellerna närmast strokens kärna dör inom några få minuter 

på grund av syrebrist. I området runt stroken uppstår kollateral cirkulation och detta 

område kallas för den ischemiska penumbran. Tack vare den kollaterala cirkulationen 

tillförs syre till penumbran och cellerna där kan överleva flera timmar efter strokens 

debut. För att dessa celler ska få en chans att återhämta sig behöver hjärnan få så goda 

förutsättningar som möjligt (Nanette 1998). Flera studier visar att ett omedelbart, 

sakkunnigt och engagerat omhändertagande i akutskedet, på en strokeenhet, har stor 

betydelse för att de negativa konsekvenserna av en stroke, ska begränsas (Asplund, 

Farahmand, Henriksson, Norrving, Stegmayr, Terent, et al. 2009; Bersano, Candelise, 

Gattinoni, Micieli, Morabito & Sterzi, 2007; Stroke Unit Trialists´ Collaboration, 2009). 

 

Strokeenheternas resurser räcker inte till för att vårda samtliga personer som drabbats av 

stroke. Det innebär att dessa personer kan komma att vårdas på andra enheter än en 

strokeenhet samt tillbringa flera timmar, av det akuta skedet, på en akutmottagning. För 

att omvårdnaden av denna patientgrupp ska bli så optimal som möjligt, behöver 

kompetensen höjas på dessa instanser.  
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BAKGRUND 

Epidemiologi 

 

I Sverige räknas stroke till en av våra stora folksjukdomar och kräver flest vårddagar vid 

våra sjukhus och institutioner. Cirka 30 000 personer insjuknar varje år, varav 20 000 är 

förstagångsinsjuknanden. Dessutom beräknas ca 8000 personer/år drabbas av 

Transitorisk Ischemisk Attack (TIA). Antalet nya strokeinsjuknande uppskattas till 300 

personer/100 000 invånare och antalet personer med stroke till över 100 000 (Riks-

Stroke, 2009). I världen dör varje år ca 5,5 miljoner människor av stroke. Det motsvarar 

10 % av samtliga dödsfall. Stroke den tredje största dödsorsaken efter hjärtsjukdomar 

och cancer i I-länderna (WHO, 2010). 

Omkring 80 % av de som insjuknar i stroke i Sverige är över 65 år. Stroke utgör den 

vanligaste orsaken till neurologiskt handikapp hos vuxna och den totala 

samhällskostnaden beräknas till ca 14 miljarder kronor/år (Riks-Stroke, 2009). 

Patofysiologi 

 

Stroke är ett samlingsnamn för; hjärninfarkt, hjärnblödning (intracerebral blödning) och 

subaraknoidalblödning (hjärnhinneblödning). Hjärninfarkt är den vanligaste orsaken till 

stroke och står för 85 % av alla insjuknanden. Därefter följer hjärnblödning, 10 % och 

subaraknoidalblödning, 5 %. Riskfaktorer för stroke och TIA är t.ex. hypertoni, 

förmaksflimmer, arterioskleros och hög ålder (Wikström, 2006).   

Hjärninfarkt innebär att en del av hjärnvävnaden dör av syrebrist. Detta kan bero på 

försämrat eller upphört blodflöde pga. trombos eller emboli. Patienter som drabbas av 

TIA kan uppvisa liknande symtom som vid hjärninfarkt. Dessa symtom går dock i 

regress utan behandling inom 24 timmar (Wikström, 2006).  Av de patienter som haft 

en TIA drabbas ca 10 % av en stroke inom två dagar (Socialstyrelsen, 2009). Fram tills 

det att symtomen gått i regress, inom utsatt tid, är TIA att betraktas som en pågående 

hjärninfarkt.  

Hjärnblödning är en blödning till följd av ett bristande blodkärl i hjärnan. Symtomen 

varierar beroende på blödningens storlek och lokalisation. Blödningar centralt i hjärnan 
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är förenligt med hög dödlighet (Nationalencyklopedin, 2010). Subaraknoidalblödning är 

en typ av stroke som drabbar personer i yrkesför ålder, medelåldern är ca 50 år. 

Blödningen beror på ett aneurysm på något av hjärnans större blodkärl. Ungefär en 

tredjedel dör i samband med blödningen, en tredjedel blir helt återställda och en 

tredjedel överlever men med någon typ av handikapp (FoU, 2010). 

Det första dygnet finns det risk att stroken är progredierande. Detta ses i 20-40 procent 

av fallen och innebär en klart försämrad prognos för patienten (Socialstyrelsen, 2009). 

Här ses; hjärnödem med ökat intrakraniellt tryck som följd, förvärrad ischemi och olika 

komplicerande systemfaktorer. Exempel på vanliga komplicerande systemfaktorer är 

hypertermi (med eller utan relation till infektion), hypertoni, hyperglykemi, hypoxi och 

arytmier (Wikström, 2006).    

Omvårdnad  

 

Sjuksköterskans huvudsakliga ansvarsområde är omvårdnad. Att värna om patientens 

integritet och självbestämmande är centrala begrepp i allt omvårdnadsarbete. Det 

vårdvetenskapliga perspektivet på hälsa, vårdandet och sjukdom baserat på ett 

patientperspektiv med patientens livsvärld som utgångspunkt sammanflätat med den 

medicinska vetenskapens biologiska perspektiv på människan och människans liv är 

oumbärliga för vårdandet (Dahlberg & Segesten 2010). Varje led i omvårdnadsarbetet 

ska vara individuellt utformat utifrån den enskilda patientens behov. Omvårdnaden ska 

dessutom baseras på aktuell evidens och innehållet samt utförandet styrs av patientens 

behov samt fysiska, psykiska och medicinska tillstånd. Enligt Dahlberg och Segesten 

(2010) är sjuksköterskans förmåga att integrera den vårdvetenskapliga och den 

medicinska kunskapen, central för god omvårdnad. För vissa delar av vårdarbetet är det 

nödvändigt att följa och/eller utveckla omvårdnadsrutiner. Dessa rutiner rör främst 

sjuksköterskans mer praktiska uppgifter. Att arbeta utifrån rutiner kan spara tid samt 

öka patientsäkerheten. Det är dock inte säkert att rutinerna passar för varje enskild 

patient och det finns en risk att rutiner upprättas kring de delar av omvårdnaden som 

inte är förenliga med rutintänkandet. Ett exempel på en sådan del är det personliga 

bemötandet (a.a).   
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Sjuksköterskan spelar en nyckelroll i omvårdnaden av personer som drabbats av stroke. 

De befinner sig i ett akut tillstånd och behöver vård omedelbart. De är i behov av 

noggrann övervakning och snabb diagnostisering så att adekvat behandling kan sättas 

in. Sjuksköterskans roll, i den akuta fasen, är att övervaka hur sjukdomen yttrar sig, ge 

medicinsk vård, identifiera funktionella brister och behov, samordna och kommunicera 

med de övriga medlemmarna i stroketeamet, förebygga komplikationer, arbeta för att 

bibehålla de funktioner patienten fortfarande har, hjälpa patienten och dennes anhöriga 

att förstå vad som hänt samt stödja och trösta dem. Sjuksköterskan ska integrera 

rehabiliteringen och mobiliseringen med patientens dagliga aktiviteter (ADL) samt 

stödja patienten i dennes sociala relationer. Att sjuksköterskans roll innefattar alla dessa 

funktioner beror av att han/hon finns i patientens närhet, 24 timmar om dygnet alla 

dagar i veckan, året om. Sjuksköterskan utvärderar framsteg och/eller bakslag i den 

enskilda patientens behandling och rehabilitering vilket leder arbetet framåt samt är av 

värde för att vårdandet ska bli så individanpassat som möjligt. Det är väsentligt för 

sjuksköterskan att; samtidigt som han/hon utför alla dessa moment också bevarar och 

värnar om patientens integritet, både fysiskt och psykiskt (Berry, Kneafseyr, Long & 

Ryan, 2002; Hock, et al. 2009; Kirkevold, 2010).  

 

Riktlinjer 

 

Sveriges strokesjukvård har idag sin utgångspunkt i de riktlinjer som presenteras av 

Socialstyrelsen. Dessa riktlinjer uppdateras kontinuerligt och är baserade på forskning. 

Enligt socialstyrelsen ska de nationella riktlinjerna fungera som ett stöd för vad som bör 

prioriteras och ger vägledning om vilka metoder och behandlingar som bör satsas på 

(Socialstyrelsen 2011). Socialstyrelsens nationella riktlinjer är samstämmiga med de 

riktlinjer som är vägledande även utanför Sverige. Syftet med gemensamma riktlinjer är 

att erbjuda personer som drabbats av stroke ett evidensbaserat, strukturerat, 

patientsäkert och målinriktat omhändertagande över hela världen. Dagens riktlinjer talar 

om vikten av regelbundna kontroller samt funktions- och riskbedömningar för att få en 

bild av patientens tillstånd i det aktuella läget. Kontrollerna och bedömningarna gör det 

också möjligt för personalen att uppmärksamma och agera direkt vid en eventuell 

försämring. Hypoxi, hypertermi, hypertoni, hyperglykemi, arytmier, försämrat 

neurologstatus, brister avseende nutrition och elimination, risker vid immobilisering, 
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förekomst av smärta samt fallrisk, är några exempel på vad som bör kontrolleras, 

bedömas och utvärderas kontinuerligt (Adams, Alberts, Bhatt, Brass, Del Zoppo & 

Furlan et al. 2007; Bousser, Bath, Brainin, Caso, Cervera & Chamorro et al. 2008; 

Socialstyrelsen 2009) . Till sin hjälp har personalen utöver sedvanlig medicinteknisk 

utrustning även bedömningsformulär med avseende på vad som bör ingå vid 

bedömningen av t.ex. fallrisk, sväljförmåga och neurologstatus.    

Funktions- och riskbedömningar 

Enligt socialstyrelsen (2011) ska de verksamheter som vårdar patienter med risk att falla 

ha rutiner för fallprevention. Rutinerna ska omfatta både omvårdnadsåtgärder och 

medicinska åtgärder. Fallriskbedömningen ska göras inom 24 efterinläggningen på 

sjukhus. Patienter med tidigare fall i anamnesen ska alltid bedömas vara i riskzonen för 

att falla igen. Riskbedömningsinstrumenten är baserade på frågor som t.ex. tidigare 

känd fallolycka, läkemedel som kan påverka, synnedsättning och nedsatt motorik. 

Exempel på riskbedömningsinstrument är FRAT (Fall Risk Assessment Tool), Stratify 

och Downton Fall Risk Index (a.a).  

Bedömning av patientens sväljförmåga sker vanligen ”bedside”. Bedside-tester av 

patienternas sväljförmåga anses vara säkra, repeterbara, möjliga för flera 

personalkategorier att utföra och relativt okomplicerade om adekvat utbildning 

genomgåtts. Det finns flera olika sätt att göra dessa test på. Först görs dock en 

bedömning av patientens möjlighet att genomgå själva testet med avseende på bl.a. 

vakenhetsgrad, förståelse och förmåga att samarbeta. Ett exempel på vidare test är att 

patienten erbjuds små klunkar vatten. Om detta fungerar kan patienten få prova andra 

konsistenser samt en större mängd. Vad personalen lyssnar och tittar efter, och som kan 

vara varningssignaler för att aspirationsrisk föreligger, är t.ex. om rösten förändras, svag 

frivillig hosta, hosta vid sväljning och förlångsammad sväljreflex. (Kalra, Ramsey & 

Smithard 2003).  

   

National Institute of Health Stroke Scale (NIHSS), även kallad NIH stroke scale är den 

skala som används i Sverige för att kontrollera förändringar i strokepatienternas 

nervstatus, främst i samband med trombolys men även vid de regelbundna  
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kontrollerna på strokeenheterna. NIHSS är baserad på poäng beroende på patientens 

oförmåga att utföra vissa saker. 0 poäng är lika med normalt nervstatus. Ju högre poäng 

desto sämre nervstatus, en patient kan max få 46 poäng beroende på vilken version av 

NIHSS som används. Det som bedöms är patientens; vakenhetsgrad, orientering, 

förståelse, ögonmotorik, ögonens ställning, synfält, facialispares, pares i arm, pares i 

ben, extremitetsataxi, sensibilitet (smärta), språk, dysartri, sensorisk neglekt och pares i 

fingrar. NIHSS ska alltid användas tillsammans med adekvata undersökningar och 

tester. Övriga undersökningar som här avses är regelbunden kontroll av 

vitalparametrarna samt EKG och blodsocker (Svenska arbetsgruppen för trombolys vid 

stroke).  

Strokeenhet  

 

Socialstyrelsen (2009) skriver att en strokeenhet ska vara en tydligt identifierbar enhet 

på sjukhuset där man enbart (eller nästan enbart) tar hand om patienter med stroke. De 

olika personalgrupperna som arbetar på strokeenheten ska ha expertkunskaper inom 

stroke och rehabilitering. De tvärprofessionella teamen ska innefatta medicinsk 

kompetens, omvårdnadskompetens och rehabiliterings-kompetens i form av; 

Sjuksköterskor, undersköterskor, läkare, sjukgymnast, arbetsterapeut, kurator och 

logoped. Det ska också finnas tillgång till dietistkompetens och psykologkompetens, 

helst med neuropsykologisk inriktning. På strokeenheten ska det finnas ett fastställt 

program för registrering och åtgärder av vanligt förekommande problem för att undvika, 

och snabbt åtgärda medicinska, och andra, komplikationer. Personalen på enheten ska 

omedelbart starta med mobilisering och tidig rehabilitering av patienterna. Under 

vårdtiden ska också information och utbildning ges, till patienter och anhöriga (a.a). 

Enligt Riks-Stroke (2009) når en strokeenhet evidensstyrka 1 om den lever upp till 

ovanstående krav på innehåll. Evidensens styrka beror på det vetenskapliga underlag 

som ligger till grund för en slutsats. Evidensstyrka 1(som är den högsta evidensstyrkan) 

har ett starkt vetenskapligt underlag och stöds av minst två oberoende studier med högt 

bevisvärde i det vetenskapliga underlaget (SBU, 2010). Tyngdpunkten av evidens ligger 

i de resultat som har avgörande betydelse för patienten som t.ex. överlevnad, grad av 

funktionsnedsättning, symtomlindring, informationsbehov, upplevelser av hälsa, 

välbefinnande och livskvalitet (Bahtsevani, Stoltz & Willman, 2002). 
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För patienter med stroke ligger vinsterna enligt dagens evidens i att; vårdas på en 

strokeenhet med dess specifika kompetens och utformning. När strokeenheternas 

vårdresultat jämförs med vårdresultaten från en allmänmedicinsk avdelning har det visat 

sig att att; patienter som drabbats av stroke och som vårdats på en strokeenhet har lägre 

dödlighet, kortare vårdtider, bättre rehabiliteringsresultat samt att de positiva effekterna 

kvarstår även 5-10 år senare (Stroke Unit Trialists´ Collaboration, 2009). En brittisk 

litteraturstudie visade att; den minskade dödligheten vid vård på en strokeenhet berodde 

på en ökad prevention och snabb behandling av komplikationer, speciellt infektioner. 

Åtgärder för att förebygga komplikationer utfördes också i större utsträckning (Govan, 

Langhorne & Weir, 2007). Patienter som vårdas på en strokeenhet med 

tvärprofessionella team gavs omvårdnad, rehabilitering och medicinsk vård som 

baserades på gedigen kunskap om stroke (Asplund, 2009; Bersano, 2007; Stroke Unit 

Trialists´ Collaboration, 2009). 

De svenska sjukhusen arbetar idag på lite olika sätt för att leva upp till Socialstyrelsens 

nationella riktlinjer om ett direkt och korrekt omhändertagande av patienter med stroke. 

Det finns idag snabblinjer som leder till att personer som drabbats av stroke inte 

behöver initialt omhändertagande på t.ex. en akutmottagning. De kommer istället direkt 

till en strokeenhet. Att läggas in direkt på en strokeenhet utan initial vård på annan 

instans har visat sig ge bättre behandlingsresultat (Arenillas, Dávalos, Dorado, 

Guerrero, Millán, Palomeras & Pérez de la Ossa, et al. 2009).  

Akutmottagningskontext 

Personer som drabbats av stroke behöver få ta tid i det akuta skedet. En paradox blir att 

de initialt kan befinna sig på en plats där allting ska gå så snabbt som möjligt. 

Akutmottagningarna arbetar utifrån olika triagesystem och/eller lokala PM. Dessa 

dokument styr vilka åtgärder personalen ska utföra när de handlägger en patient med 

symtom på stroke eller TIA. En australiensisk studie, gjord på en akutmottagning, 

framhävde att de sjuksköterskor som arbetade på akutmottagningen hade en nyckelroll i 

den akuta strokesjukvården. Genom att införa evidensbaserade riktlinjer för vården av 

patienter med stroke på akutmottagningen såg man att kontrollerna av 

andningsfrekvens, puls, blodtryck och saturation ökade (Considine & McGillivray, 

2010). Intensiv övervakning av dessa parametrar samt kontroller av blodsocker och 
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temperatur har visat sig ge en minskad dödlighet vid stroke. Detta pga. att tidigt 

uppmärksammade patologiska värden har lett till att man snabbt kunnat sätta in 

behandling (Bhalla, Wolfe & Rudd, 2001).  

PROBLEMFORMULERING 

Att vårda patienter med stroke kräver kompetens om sjukdomens specifika egenskaper 

och ställer krav på de sjuksköterskor som vårdar dem. Forskning visar på att 

omvårdnaden av personer, som söker med symtom på stroke, är bristfällig på 

akutmottagningarna. Bristerna ligger inte i vilka prover som tas eller vilka 

vitalparametrar som mäts utan i avsaknaden av regelbunden uppföljning och utvärdering 

av desamma samt bedömning av patientens förmågor och dokumentation av dessa. 

Forskningen visar vidare att den bästa omvårdnaden ges på en strokeenhet. Att studera 

vad som bör ingå i den optimala omvårdnaden, de första tolv timmarna, utifrån 

strokesjuksköterskors erfarenheter, skulle kunna bidra till att optimera omvårdnaden på 

akutmottagningarna. 

SYFTE 

Att beskriva strokesjuksköterskans erfarenhetsbaserade upplevelse av den optimala 

omvårdnaden för personer som drabbats av stroke, de första tolv timmarna. 

METOD 

Ansats 

För att besvara syftet valdes att göra en intervjustudie ur ett livsvärldsperspektiv. En 

gemensam utgångspunkt för kvalitativ metod är livsvärldsperspektivet. 

Livsvärldsperspektivet utgår ifrån människors vardagsvärld så som de erfar den. De 

olika företeelserna studeras som fenomen. Målet är att upptäcka, analysera, klargöra och 

beskriva innebörden av dessa fenomen (Dahlberg, 1997). Den kvalitativa 

forskningsintervjun är ett professionellt samtal med en struktur och ett syfte.  Den vill 

beskriva specifika situationer ur den intervjuades livsvärld. Syftet är att försöka förstå 

och beskriva de centrala teman som den intervjuade upplever och förhåller sig till och 

att förstå innebörden av det den intervjuade säger (Kvale, 1997). I livsvärldsforskningen 

används öppna intervjuer för att utforska ett fenomen som är av gemensamt intresse, 
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både för forskaren och för informanten. Utgångspunkten är vad och på vilket sätt 

informanten upplever och beskriver fenomenet som är i fokus för forskningen 

(Dahlberg, Dahlberg & Nyström, 2008). 

Deltagare 

Åtta sjuksköterskor intervjuades. De arbetade alla på en strokeenhet och hade erfarenhet 

och utbildning inom strokesjukvård. Utöver grundutbildningen och reell kompetens 

bestod utbildningsnivån dels av 15 hp vidareutbildning i strokeomvårdnad samt att vissa 

hade gått "strokenålen" som är strokeförbundets utbildning. Dessa sjuksköterskors 

erfarenhet och specifika kompetens gjorde dem till den vårdpersonalskategori som 

författarna ansåg bäst lämpade att besvara studiens syfte. Av de åtta som deltog var det 

sju kvinnor och en man. Sjuksköterskorna arbetade på fem olika strokeenheter vid tre 

sjukhus, varav ett universitetssjukhus. Sjukhusens storlek varierade från det största med 

2100 vårdplatser till det minsta med 200 vårdplatser. 

Datainsamling 

Informanterna hittades genom att en förfrågan ställdes till vårdenhetscheferna på de 

olika strokeenheterna. Efter visat intresse för studien fick de ett informationsbrev (se 

bilaga 1). Informanterna valdes sedan ut av vårdenhetscheferna som också, i de flesta 

fall, vidarebefordrade informationsbrevet. Allt eftersom namn inkom på sjuksköterskor 

som var villiga att ställa upp på en intervju kontaktades de via e-post. I ett fall tog 

informanten själv kontakt via telefon. Informanterna informerades om att intervjun 

skulle genomföras som en öppen intervju med få förberedda frågor. Samtliga intervjuer 

inleddes med frågan: Hur skulle du beskriva det optimala omhändertagandet av en 

strokepatient, de första 12 timmarna? Med de första 12 timmarna avses tiden efter att 

patienten anlänt till sjukhus. Efter den inledande frågan följde en öppen dialog kring 

ämnet. Följdfrågor tillkom i syfte att leda informanten tillbaka till inledningsfrågan samt 

för få informanten att utveckla sig mer. Intervjuerna var tidsbegränsade till att omfatta 

maximalt en timme och spelades in. Samtliga intervjuer genomfördes på informanternas 

arbetstid och på, eller i nära anslutning till, deras arbetsplats. Innan intervjuerna 

påbörjades gjordes en kort genomgång av studien och dess syfte. Möjlighet gavs då till 

informanterna att ställa frågor angående intervjun i sig och själva studien. Åtta 
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sjuksköterskor intervjuades vilket resulterade i att författarna genomförde fyra 

intervjuer vardera. 

Dataanalys 

För att inte gå miste om information transkriberades intervjuerna av den person som 

intervjuat. Transkribering innebär att de inspelade intervjuerna skrivs ner ordagrant. 

Även pauser, skratt, harklingar och tveksamheter ska framgå i texten (Dahlberg, et al. 

2008). För att bli bekant med samtligt textmaterial lästes de transkriberade intervjuerna 

flera gånger av båda författarna. När oklarheter identifierades diskuterades dessa för att 

skapa en gemensam förståelse för texterna. De transkriberade intervjuerna analyserades 

en och en, men bearbetades tillsammans för att få en samstämmighet i analysen.  

För att granska och tolka intervjuerna valdes kvalitativ innehållsanalys med induktiv 

ansats. Enligt Hällgren-Graneheim & Lundman i Granskär (2008) fokuserar kvalitativ 

innehållsanalys på tolkning av texter, som t.ex. transkriberade intervjuer. Kvalitativ 

innehållsanalys är användbar för att identifiera variationer i texterna så som likheter och 

skillnader. Att utgå ifrån en induktiv ansats innebär att analysen av texterna sker 

förutsättningslöst och grundar sig på informantens egen berättelse eller beskrivning av 

ett fenomen så som han/hon upplever det. Meningsenheter dvs. meningar och/eller 

stycken som hörde ihop genom sitt innehåll och motsvarade syftet identifierades. Det 

textmaterial som inte gjorde det, uteslöts ur analysen. 

Meningsenheterna kondenserades för att göra texten kortare och mer lätthanterlig utan 

att förlora sin mening. Efter det kodades enheterna för att sätta en etikett på 

meningsenheten som kortfattat beskrev innehållet. Koderna som liknade varandra 

sorterades in i underkategorier och kategorier (se tabell 1). 

 Några av underkategorierna och kategorierna ändrades under analysarbetets gång. 

Allteftersom analysen pågick blev det tydligt att vissa kategorier och underkategorier 

hörde ihop. Analysarbetet utfördes i dataprogrammet Excel där meningsenheterna, de 

kondenserade meningsenheterna, koderna, underkategorierna och kategorierna ställdes 

upp i en överskådlig tabell. Efter hand framträdde en domän ur materialet. 
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Meningsenhet Kondenserad 

meningsenhet 

Kod Underkategori Kategori 

För där är ju också bemötandet 

jätteviktigt. Så att dom inte, så att 

dom får lov och känna sig 

delaktiga...inte undanskuffade. 

Bemötandet av anhöriga är 

jätteviktigt, så de känner sig 

delaktiga. 

Anhöriga 

behöver känna 

sig delaktiga. 

Anhörigas 

delaktighet 

Att möta 

patient och 

anhöriga 

Och vi möter patienten i olika 

situationer och då kan man få 

information, ett toa besök kan…öh... 

ge jätte mycket information.  

Möta patienten i olika 

situationer t ex toalettbesök. 

 

 

Möta den 

enskilde 

patienten. 

Se den enskilde 

patienten 

Stroke- 

kompetens 

Det är viktigt med stroke kompetens 

när man jobbar här, för då vet alla 

vad de skall reagera på. Man 

utvecklar ju någonting som gör att 

man kan se någon förändring utan att 

det behöver vara speciellt mycket.  

Viktigt med 

strokekompetens. Man 

utvecklar något som gör att 

man reagerar på förändring. 

Stroke-

kompetens gör 

att man 

reagerar på små 

förändringar. 

Kunskap 

handlar liksom om att sitta på 

sängkanten, komma upp en liten 

stund. Det är också för att liksom få 

in det här i kroppen på en gång. Det 

är ju viktiga bitar. 

Det är viktigt att komma upp 

en liten stund på en gång. 

Tidig 

mobilisering. 

Tabell 1. Exempel ur studiens innehållsanalys  

När analysarbetet var klart och resultatet skulle skrivas skrevs analysmaterialet ut, 

ordnat i tabellform, på papper. Detta var ett sätt för att rent fysisk kunna ”stryka” det 

som presenterats i resultatet. Syftet var att se till att det som framkommit i textmaterialet 

också blev redovisat för. 

Resultatet presenteras utifrån den domän och de kategorier samt underkategorier som 

framkom under analysen och som var relevanta för syftet (se tabell 2). Resultatet 

presenteras i den ordning som ger det bästa flödet i texten. De citat som använts är 

hämtade ifrån de meningsenheter som identifierats under analysen. I citaten används tre 

punkter när det förekommit ord innan, efter, eller mitt i meningen som inte tillfört 

någonting. Exempel på detta är upprepningar, pauser, ord som eh, harklingar och 

liknande. Noggranna överväganden har gjorts när ord plockats bort för att inte ändra 

citatets innehåll eller använda det i ett felaktigt sammanhang. 
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Etiska överväganden 

Vårdenhetscheferna på de aktuella strokeenheterna tillfrågades och gav sitt medgivande 

till studien. Då en av vårdenhetscheferna ville att tillstånd skulle inhämtas även från 

chefsläkaren, gjordes detta via e-post på alla aktuella enheter. Kontakt togs med de, av 

vårdenhetscheferna, tillfrågade sjuksköterskorna och de fick informationsbrevet via e-

post. Vid två tillfällen visade det sig att informanten inte fått informationsbrevet. Dessa 

personer erbjöds då att få informationsbrevet och att intervjun kunde göras vid ett 

senare tillfälle. Information gavs skriftligen i informationsbrevet samt muntligen vid 

intervjutillfället, att de kunde avbryta intervjun när de ville och att de kunde ångra sitt 

deltagande efteråt. Allt intervjumaterial, både bandinspelningarna samt det 

transkriberade textmaterialet, har behandlats konfidentiellt och avidentifierats. De enda 

som haft tillgång till bandinspelningarna är författarna själva medan det transkriberade 

textmaterialet även kunnat läsas av uppsatsen handledare.  

Att bli intervjuad uttrycktes av flera informanter som en ovan situation. Författarna 

strävade efter att försöka få informanterna att känna sig avslappnade och visa att det 

fanns ett genuint intresse för vad de hade att berätta. Det kan vara svårt för informanten 

att komma ihåg vad de egentligen sagt efter nästan en timmes intervju. Det skulle kunna 

skapa en viss otrygghet hos informanten att själv inte riktigt veta medan författaren har 

tillgång till det inspelade materialet. Samtliga informanter har fått löfte om att få 

uppsatsen skickad till sig då den är klar. Genom sina berättelser, ligger de till grund för 

uppsatsens resultatdel. Att informanterna får ta del av uppsatsen hoppas författarna 

kunna stilla eventuell oro. Att informanterna gett av sin tid och ställt upp på en intervju 

ses av författarna som mycket värdefullt.  

RESULTAT 

Under analysens gång utkristalliserade sig domänen kompetens ur texten. De kategorier 

och underkategorier som presenteras under domänen kompetens har det gemensamt att; 

det arbete som sker kring patienter som drabbats av stroke, präglas av specifik 

kompetens om själva sjukdomen samt erfarenheter av omvårdnadsarbetet runt denna 

patientgrupp. Personalens kompetens och erfarenhet ansågs, av informanterna, ha 
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betydelse för att omvårdnaden av personer som drabbats av stroke, skulle bli optimal, de 

första tolv timmarna efter ankomst till sjukhus. 

Domän Underkategori Kategori 

Kompetens 

Observera och värdera 

funktioner och behov 

Strokekompetens 

Erfarenhet 

Tillgänglighet 

Se den enskilda 

patienten 

Bekräftelse och stöd 

Omedelbart 

omhändertagande 
Att möta patient och 

anhöriga Inkännande hållning 

Anhörigas delaktighet 

Anpassad information 
Information 

Vägledning 

Funktionsbedömningar 

Vårdaktiviteter 

Regelbundna 

kontroller 

Beskrivande och 

kontinuerlig 

dokumentation 

Minimera intryck 

Gemensamma 

riktlinjer 

Tabell 2. Översikt av domänen, underkategorierna och kategorierna. 

Strokekompetens  

Begreppet strokekompetens visade sig vara ett nyckelord i omvårdnaden av personer 

som drabbats av stroke, så som den beskrevs av informanterna. Stroke är en avancerad 

sjukdom som drabbar patienten på många sätt. Enligt informanterna innebar 

strokekompetens en integrerad kunskap av både medicinsk vetenskap och 

omvårdnadsvetenskap. Informanterna beskrev att kunskap om sjukdomen stroke var av 
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avgörande betydelse för att personalen på strokeenheterna skulle veta vad de borde vara 

observanta på, hos patienten.  

”Det är viktigt med strokekompetens…för då vet alla vad de skall reagera 

på. Man utvecklar ju någonting, som gör att man kan se någon förändring, utan att det 

behöver vara speciellt mycket.” 

Observa och värdera förändringar och behov 

Personalen hade insikt i varför det var viktigt med regelbundna kontroller och förstod 

vikten av att agera på eventuella försämringar. Informanterna uttryckte att det inte 

räckte att utföra kontrollerna rent statiskt utan en bedömning av helheten var nödvändig 

för att resultatet av kontrollerna skulle bli trovärdigt. Enligt informanterna kunde t.ex. 

blodtrycket påverkas av att patienten led av smärta eller att han/hon kanske hade en 

överfylld urinblåsa.  

”Det är ju inte meningsfullt att ta blodtryck och så, om man ligger med 

sprängfylld urinblåsa…då måste man göra lite justering där. Det är ingen idé och 

göra...kontrollerna innan patienten har landat, i en säng eller i en stol eller på en 

brits.” 

Det förekom även att patienterna lärde sig svaren på frågorna i NIHSS kontrollen pga 

att de fått frågorna så många gånger. Det var därför nödvändigt med kompletterande 

praktiska utmaningar. Personalen på strokeenheterna hade kunskap om att; bara för att 

patienten kunde lyfta armar och ben på uppmaning betydde det inte att de kunde gå. 

Personalens kunskap om vikten av rehabilitering bidrog till att de aktivt arbetade för att 

möjliggöra mobiliseringstillfällen för patienten. Att minimera eventuella medicinska 

hinder för mobilisering var ett exempel på detta. Informanterna beskrev att det inte var 

ovanligt att patienten kom till avdelning med syrgas, dropp samt urinkateter. Detta 

bidrog, enligt informanterna, till immobilisering. En bedömning av det faktiska behovet 

av dessa gjordes då, i ett led att minimera den medicinska utrustningen. ”Slangar” som 

patienten var tvungen att bära med sig sågs som ett hinder för mobiliseringen. 

Omvårdnaden beskrevs av informanterna som ett arbete med patientens basala behov av 

t.ex. näring, vila och elimination blev tillgodosedda på bästa sätt men det handlade 

också om att prioritera vad som var viktigast för patienten i den aktuella situationen.  
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Erfarenhet 

Ett exempel på hur Informanterna beskrev erfarenhet var genom att ge uttryck för den 

kliniska blick som fanns när de observerade patienter som drabbats av stroke. Enligt 

informanterna inhämtades värdefull information om patientens tillstånd, genom att 

använda sig av sina sinnen och sedan summera intrycken av dessa.    

”Man både ser och lyssnar…lyssnar… på talet, och man ser… ansikte och 

mimik...rynkor i pannan ...skratt... Balans och hudfärg, hur ser vederbörande ut… Det 

är många såna där saker, lukter, allt sånt, alla sinnena ...Du ser hur nån ser ut, du 

känner hur dom känns och du känner hur dom luktar...man bildar sig en uppfattning 

utifrån det. Och så tror man att det är lite intuition då, men det tror inte jag egentligen 

utan, det är baserat på fakta. Vad du registrerar här uppe när du ser patienten framför 

dig. 

Tillgänglighet 

Informanterna påtalade att patienter med stroke stod inför flera olika risker. Riskerna 

kunde dels ha att göra med immobilisering men även av att patienten inte förstod vidden 

av de egna symtomen. Enligt informanterna ansågs det nödvändigt med specifika 

kunskaper om vilka dessa risker var, för att kunna förebygga dem samt för att kunna 

förklara för patienten vad konsekvenserna av dessa skulle kunna innebära, för dem. 

Enligt informanterna var det optimalt att arbeta nära patienterna. Det innebar att 

personalen på strokeenheterna inte satt instängda på en expedition utan fanns ”ute” hos 

patienterna. Att arbeta patientnära ansågs av informanterna öka personalens 

tillgänglighet för patienterna. Enligt informanterna fick då också personalen en bättre 

uppsikt över patienterna och hade också en större möjlighet att ingripa innan en olycka 

skett. Informanterna beskrev att ett annat led i att förhindra olyckor var att personalen 

på strokeenheterna skulle arbeta för att skapa utrymme för patienterna att be om hjälp. 

”… dom behöver inte ringa på klockan för att, att ringa på klockan är… 

tydligen en sån drastisk handling så… Den klockan kan du larma på. Vad är det man 

ger för signal till patienten då, larmar? Det gör man ju bara när det, när det är kris…  
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Så då ligger dom där tills det är kris, och då larmar dom. Så jag tror, att kommer man 

närmre patienten så behöver dom inte ringa så mycket. För då är du där innan.” 

Se den enskilda patienten 

Genom informanternas beskrivning av personer som drabbats av stroke blev det tydligt 

att inte fanns något ”facit”. Varje patient uppvisar unika variationer av sjukdomen. Det 

ansågs därför viktigt, av informanterna, att se den enskilda patienten. 

Omvårdnadsåtgärderna baserades på den enskilda patientens situation, förmågor och 

behov. Enligt informanterna prioriterades sedan åtgärderna på grundval av vad patienten 

klarade av i den aktuella stunden samt utifrån det som bedömdes vara viktigast.  

”Hur ser läget ut, om man tänker sig hela det medicinska och 

omvårdnadsbiten för patienten. Det kanske är… viktigt för patienten att få sitta på 

sängkanten idag, men...också… försöker äta så vi slipper att sätta en sond…och då 

kanske det är prio ett, istället för att göra en lång sjukgymnastikträning.” 

Informanterna beskrev att de hela tiden var observanta på patientens symtom och 

förmågor i samtliga situationer. Det fanns också behov av att verbalisera dessa 

observationer. Det innebar, enligt informanterna, att personalen frågade patienterna om 

de symtom som uppmärksammats. Det var relevant att utvärdera om symtomen var 

nytillkomna eller inte. Om patient hade svårt att själv kommunicera frågade personalen 

de anhöriga. Syftet med dessa observationer och frågor var att skapa sig en helhetsbild 

av den enskilda patienten. Informanterna påtalade även att det fanns en reell risk att 

patienten blev sämre under vårdtiden. Ett kontinuerligt observationsarbete var därmed 

också ett viktigt led i att tidigt uppmärksamma försämring av patientens tillstånd. 

 

”Dom är ju hjärnskadade när dom kommer hit… så många märker ju inte 

av alla sina egna symtom, utan man märker det, och sen, frågar efter. Men brukar du se 

ut så? Eller, brukar det vara på det sättet?” 

Informanterna ansåg att det var relevant att skapa sig en annan bild av patienten än den 

de fick när patienten låg i sängen. De beskrev att det fanns kunskap hos personalen på 

strokeenheterna att det kunde finnas dolda symtom som inte syntes förrän patienten 
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ställdes inför praktiska situationer. Informanterna uttryckte att arbetet med patienten så 

långt det var möjligt, skulle ske med ”händerna på ryggen”. Att inte hjälpa patienten för 

mycket bidrog inte bara till att patienten fick träning utan syftade även till att ge de 

dolda symtomen en chans att visa sig. Bristerna kunde framträda i en matsituation, i 

samband med ett toalettbesök eller ge sig till känna under ett längre samtal. 

”Jag hade en patient förra veckan som, hon var, verkade helt okej och så 

fick hon en tandborste och började kamma håret.” 

Bekräftelse och stöd 

För att kunna bekräfta och ge stöd till patient och anhörig krävdes det, enligt 

informanterna, att det fanns kunskap och förståelse för den situation de befann sig i. Att 

drabbas av stroke, beskrevs av informanterna, som ett kaos. Stroken kommer plötsligt, 

utan förvarning och kan förändra hela livet för bägge parter. Informanterna beskrev att 

det förekom att anhöriga kunde känna skuld inför det som inträffat. De ställde sig frågan 

om de kunde ha gjort någonting annorlunda, reagerat tidigare osv. Personal som möter 

patienter med stroke i sitt dagliga arbete måste bibehålla ödmjukhet inför det faktum att; 

hur ringa symtomen än verkade för dem, kunde de upplevas som ”stora” av patienterna 

och deras anhöriga.  

”Vi är ju så vana och se dom och man tycker att, ja men nån domning i 

handen... dom kanske är mentalt opåverkade… men bara har lite symtom… Det är ju 

att, det här är ändå nåt jättestort för dom. Så det… tänker jag ofta att man kanske inte 

riktigt förstår, hur stort det är för dom... Men just det här; bekräftelsen.” 

”… det är inte bara patienter som får stroke utan… dom anhöriga blir 

väldigt, väldigt påverkade av vad som händer. Det kan ju bli en helt ny människa, som 

man då ska lära sig och förhålla sig till och leva med.” 

Att möta patient och anhöriga    

Omedelbart omhändertagande 

Informanterna beskrev att det var ett mål att ge patienten ett omedelbart 

omhändertagande vid ankomsten till strokeenheten. Det första mötet mellan patienten, 
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medföljande anhöriga och personalen var viktigt. I mötet skapades förutsättningar för en 

god vårdrelation framöver, till både patienten och anhöriga.  

 ”Det här när de rullar in på avd, och att någon skall möta, 

jätteviktigt, aldrig ligga och vänta på någon. När patienten kommer, vet vi, då skall 

någon möta upp genast. Visa in på rum och ta hand om anhöriga…Så...det som händer 

det första är viktigt.” 

Inkännande hållning 

Så som det beskrevs av informanterna präglades det omedelbara omhändertagandet av 

närhet. Informanterna uttryckte att personalen på strokeenheterna strävade efter att ha en 

inkännande hållning. Patienterna skulle känna sig trygga samt att de var i ”goda 

händer”. Detta arbete handlade, så som det beskrevs av informanterna, inte om det 

praktiska vårdarbetet utan om att personalen gav av sig själv. Det beskrevs som 

värdefullt att personalen på strokeenheten hade ett lugnt bemötande och att de 

bekräftade patienten i den situation han/hon befann sig i. Personalen på strokeenheterna 

behövde ta sig tid att lyssna på patienten  

”Jag brukar sätta mig på sängkanten, vilket man inte får, men det gör jag 

ändå...Sitter och pratar och hör hur dom mår… försöker och känna in ...En del är ju 

jätteledsna och förtvivlade… vad händer?... vad sker?...Man ger sig tid helt enkelt...det 

vinner man mycket på i längden. 

Anhörigas delaktighet 

Enligt informanterna skulle patienten vara i fokus men anhöriga behövde också bli 

sedda. Anhörigas delaktighet sågs, av informanterna som ett stöd för patienten och var 

något personalen på strokeenheterna värnade om. Informanterna beskrev att även 

anhöriga behövde ett omedelbart omhändertagande för att kunna känna sig trygga. De 

behövde våga släppa ansvaret för sin närstående till personalen och för att kunna göra 

det behövde de hjälp med var deras plats, i vårdandet, var.  

”Samtidigt som patienten kommer så kommer det nästan alltid en anhörig 

också…vi brukar tycka att det är jätteviktigt att den… får också uppmärksamhet på en 

gång, fast kanske av nån annan personal än den som har hand om patienten. Så… man 
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får lov och... gå utanför rummet…sitta ner, veta, var är min plats, som anhörig, i det 

hela. Jag behöver ju inte vara med precis vid sängen utan jag kan få en egen plats på 

avdelningen… en lugn hörna… något att dricka. Så att dom vet vart dom ska ta vägen.” 

Information  

Anpassad information 

Informanterna uttryckte att; i det optimala omhändertagandet av patienter med stroke 

och deras anhöriga, var vikten av information odiskutabel. Enligt informanternas 

beskrivning handlade det om anpassad information med avseende på mängd, innehåll, 

tillfälle samt att informationen ofta behövde upprepas. Informanternas upplevelse var att 

patienterna och/eller de anhöriga kunde ha svårt att ta till sig information i det akuta 

skedet. Informationen behövde begränsas till att vara aktuell samt att det inte fick bli för 

mycket och innehållet styrdes av vad det var som faktiskt hade hänt. Enligt 

informanterna kunde det vara av värde att vänta in patientens och anhörigas egna frågor 

för att få en känsla av vad det var de behövde, och ville, veta. Enligt informanterna 

kunde behovet av information se olika ut för patienten och den anhöriga. Ett exempel 

var att patientens tillstånd kunde påverka förmågan att ta till sig information och 

personalen behövde vara lyhörd för att också kunna anpassa informationen efter detta. I 

det akuta skedet var patienten som var i fokus men anhöriga fick inte glömmas bort. 

Enligt informanterna behövde anhöriga få kunskap om hur personalen tänkte kring 

deras närstående för att de skulle ha en chans att förstå och möjlighet att följa med i det 

som hände. 

” …när dom kommer så blir det… mycket undersökningar, det blir mycket 

information och då gäller det att begränsa sig...Man vet kanske inte; vad är det här för 

någonting, är det en stroke? Det tar ju…ett tag innan man får reda på det. Så att man 

inte ger för mycket information och man verkligen ger den informationen som…är 

värdefull här och nu.” 

Vägledning  

Att ge information, så som det beskrevs av informanterna, handlade också om att ge 

vägledning. Vägledning genom information handlade delvis om att förklara för 

patienten och de anhöriga, vad som skulle komma att ske nu samt vad skulle hända 



20 

 

inom den närmsta framtiden. Information om vad som skulle hända framöver gav, enligt 

informanterna, patienten en möjlighet att förbereda sig. Så som det beskrevs av 

informanterna handlade den vägledande informationen också om att hjälpa patienten 

och dennes anhöriga att förstå vad som hänt, varför de hade kommit till en strokeenhet 

och vad som var viktigt för dem att fokusera på nu. 

 ”…jag brukar berätta vad detta är för en avdelning, vilka människor som 

hamnar här. Att detta är en utredningsavdelning…för stroke. Att man hamnar här med 

misstänkt stroke… att det är väldigt, väldigt viktigt att du är här just nu för att ta reda 

på: Har du stroke? Och i så fall, vad kan man göra för att förebygga så att det inte ska 

bli fler strokar… hitta anledningen varför du har fått en stroke… så du inte hamnar här 

igen. Att dom förstår vikten av att vara här och förstår varför vi då gör täta kontroller” 

Om patienten förstod vad som hade hänt, vart de befann sig, vad som skulle ske 

framöver samt att personalen hade kompetens att vårda patienter med stroke, beskrevs 

det, av informanterna, skapa trygghet hos patienten. 

Vårdaktiviteter 

Funktionsbedömningar 

Informanterna beskrev att det akuta skedet präglades av olika funktionsbedömningar. 

Dessa bedömningar utfördes av flera olika personalkategorier som bildade ett team 

kring patienten. Det tvärprofessionella teamet skulle enlig informanterna arbeta 

tillsammans med patienten mot gemensamma mål. Sjuksköterskan och undersköterskan 

fanns vid patientens sida från första stund. Sjuksköterskan gjorde, i samband med det 

akuta omhändertagandet ett flertal observationer. Många observationer skedde samtidigt 

med själva omvårdnadsarbetet. Det gällde att hela tiden vara observant och ta vara på de 

tillfällen som gavs. Observation av hur patienten kunde förflytta sig utfördes t.ex. i 

samband med att patienten skulle flytta sig från ambulansens bårvagn till sängen. Detta 

för att bedöma eventuell fallrisk. Om patienten ramlat var det relevant att observera 

patientens kropp för att utesluta att han/hon inte ådragit sig några skador. 

Sväljbedömning skulle göras för att bedöma patientens möjligheter till god nutrition 

samt i preventivt syfte, för att förhindra aspiration. En bedömning gjordes av hur 

eliminationen fungerade och informanterna beskrev vidare att det var väsentligt att 
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bedöma om patienten hade smärta. Enligt informanterna påverkades bedömningarna av 

att patienter med stroke inte alltid kunde uttrycka sig i ord, talcentret i hjärnan kunde 

vara påverkat. De kunde också ha svårigheter att förstå frågor samt att deras 

medvetande kunde vara sänkt. 

”… man får göra status hur dom förflyttar sig, det är då förflyttning eller 

lift, om de går själva… Vi skriver ju sådana här riskbedömningar på alla patienter nu 

mera… det gör vi så fort de kommer in. Då har vi ett PM nu med olika punkter, så kan 

man se att just… den punkten stämmer med min patient. Det kan ju vara nedsatt insikt, 

förlamning, nedsatt sensorik… yrsel, som gör att… det finns risk att de ramlar.” 

I det optimala omhändertagande skulle, enligt informanterna, den medicinska 

bedömningen ske snabbt då läkarens bedömning av patienten påverkade det fortsatta 

vårdandet. Läkaren behövde utesluta eventuella differentialdiagnoser samt skriva remiss 

för CT-hjärna (Computed Tomography). Det var optimalt att CT av hjärnan blev gjord 

tidig, för först när röntgensvaret hade kommit kunde full rehabilitering starta. 

Röntgenundersökningen gjordes i första hand för att utesluta en hjärnblödning. 

Informanterna beskrev att patientens rehabilitering skulle starta omgående.  

 

Möjligheterna för rehabiliteringen styrdes av de bedömningar som personalen utförde. 

Rehabiliteringen var individuell och skulle, så långt det var möjligt, anpassas och 

utformas i samråd med varje enskild patient. Ett ställningstagande togs också till vilka 

personalkategorier som krävdes för att vården skulle bli så bra som möjligt för 

patienten. Den paramedicinska bedömningen, beskrevs av informanterna, som ett 

viktigt led i patientens rehabilitering. Deras specifika kompetenser kunde inte ersättas 

av övrig personal. I beskrivningen av det optimala omhändertagandet fick patienten 

tillgång till dessa specialiteter snabbt. Enligt informanterna startade arbetet med att 

skapa förutsättningar för patientens rehabilitering direkt efter att patienten anlänt till 

strokeenheten. Informanterna beskrev rehabiliteringen som en del i den allmänna 

omvårdnaden av patienten. Personalen på strokeenheterna strävade efter att de 

situationer patienten ställdes inför skulle vara så ”vardagliga” som möjligt. Med det 

menades att man t.ex. försökte få patienten att sitta uppe då det serveras mat samt att 

man så långt det var möjligt undvek att sätta urinkateter och istället hjälpte patienten till 
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toaletten. Både matsituationer och toalettbesök blev då, enligt informanterna, 

möjligheter att mobilisera patienten och bidrog därmed också till patientens 

rehabilitering. 

 

Informanterna beskrev patienter med stroke som en patientgrupp som krävde mycket 

resurser. Vikten av att träna i alla situationer gjorde att personalen på strokeenheterna 

behövde tid för att kunna vårda varje patient optimalt. Det ansågs som viktigt att 

patienten fick möjlighet till mobilisering alla dagar i veckan. Det beskrevs som en brist 

att personalen var färre på helgen. En annan brist som informanterna uttryckte var 

avsaknaden av sjukgymnaster, arbetsterapeuter och logopeder på helger och kvällar. 

Informanterna beskrev att sjuksköterskorna tillsammans med undersköterskorna utförde 

en del av den paramedicinska personalens arbetsuppgifter då de inte var i tjänst. De 

ansåg sig dock inte kunna kompensera för den paramedicinska personalen fullt ut. De 

hade, enligt informanterna, varken tiden eller kompetensen som krävdes. Arbetstyngden 

för sjuksköterskorna på vardagarna upplevdes ha ökat, de hade också blivit färre antal 

personal på avdelningen. Detta ansågs, av informanterna, inverka negativt på 

möjligheterna att bedriva en optimal strokevård. Det förekom att patienter inte fick den 

träning och den vård de skulle behöva vilket kunde resultera i längre vårdtider.  

Regelbundna kontroller 

När patienterna kom till strokeenheterna utfördes regelbundna kontroller i enlighet med 

avdelningens riktlinjer. NIHSS-skalan var den skala informanterna berättade att de 

använde sig av vid dessa kontroller. Regelbundna kontroller gjordes även av blodtryck, 

puls, temperatur, blodsocker, saturation och elimination. För att utesluta 

förmaksflimmer som bakomliggande orsak till varför patienten drabbats av stroke 

använde sig flera avdelningar av telemetriövervakning. De regelbundna kontrollerna 

ansågs vara viktiga för att upptäcka förändringar hos patienten i det akuta skedet främst 

med avseende på försämringar. Vikten av just regelbundenheten av kontrollerna 

betonades av informanterna. 

”Och har man väl fått en liten infarkt, en TIA, så är risken mycket större 

att du får nåt större de närmsta två dagarna. Så därför är det ju jätte, jätteviktigt att 

man har kontinuerlig övervak på dom här patienterna och kollar till dom hela tiden.” 
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Som hinder för ett optimalt omhändertagande nämndes bristande kontroller. 

Informanterna påtalade att avsaknaden av regelbundna och upprepade kontroller på 

akutmottagningarna blev en risk för patienten då vårdtiden där kunde vara i flera 

timmar. Bristande kontroller gjorde det svårt för personalen på strokeenheterna att 

identifiera om det hade tillkommit någon försämring under dessa timmar. 

Beskrivande och kontinuerlig dokumentation 

Vid överrapportering av patienten mellan olika vårdenheter samt vid personalbyten 

inom egna enheten, poängterades det av informanterna, att mottagande personal på 

strokeenheten behövde få en så god bild av patienten som möjligt. De behövde få 

kännedom om vad som hade hänt, vilka symtom patienten hade vid överrapporteringen 

och om det var några symtom som gått i regress, eventuell försämring samt om 

patienten hade några andra sjukdomar sen tidigare. Informanterna beskrev att 

information och dokumentation om förändringar i patientens tillstånd gav personalen 

vägledning i vad de skulle vara observanta på. Dokumentationen ansågs viktig då 

överrapporteringen kunde gå till på flera olika sätt både muntligt och skriftligt. Det 

förekom, enligt informanterna, att den personal som lämnade rapporten inte alltid hade 

träffat patienten. 

”… skulle patienten försämras så är det ju ett väldigt vikigt och veta 

utgångsvärdet… Och då är väl både NIHSS:en och RLS:n det viktigaste...För det 

händer ju, vi får ju upp patienter där de sagt att de är RLS 2, ja, då tycker man, ja det 

är ok och så kommer patienten och så kanske den är en 3-4 och då börjar man undra 

lite grann; när hände försämringen? Hände den i hissen upp hit eller var den så, på 

akuten ett tag också?” 

” …och så får man inte reda på så mycket mer för dom har inte träffat 

patienten. Och då när patienten kommer, då får vi gå tre steg tillbaka igen, känns det 

som…då får du göra nya bedömningar, du vet inte hur dom var för två timmar sen, eller 

varför dom kom in alltid...” 

Minimera intryck 

Informanterna beskrev vidare, att det i den optimala omvårdnaden av denna 

patientgrupp, var värdefullt att minimera de intryck patienten utsattes för. Patienter med 
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stroke, beskrevs av informanterna, ofta lida av hjärntrötthet och de var i behov av vila. 

Patienten skulle, enligt informanterna, initialt inte vårdas i ett rum där det fanns flera 

andra patienter. En sjuksköterska och en undersköterska hade det primära ansvaret och 

sen tillkom annan personal och andra personalkategorier när det fanns behov. 

” ...det är en sköterska så är det en undersköterska som är där under hela 

den första tiden. Sedan vid förflyttningar så kan det komma in ”hjälpande armar”, men 

annars så försöker man skala bort så det inte är så mycket folk…därför också, att det 

inte ska vara så mycket andra patienter på rummet, utan, det är den patienten som har 

fokus...” 

Det förekom, enligt informanterna, att personalen behövde begränsa de anhörigas 

besök. Det ansågs vara bra om anhöriga kunde komma vid vissa tidpunkter, så att det 

inte blev så många besök på en dag samt att de inte kom så många samtidigt. 

Informanterna beskrev att personal och anhöriga behövde mötas i det faktum att; 

anhöriga kände personen som drabbats medan personalen hade kompetens kring de nya 

behov som nu kunde finnas.  

”…patienten måste vila. Dom förstår det men att dom vill ju ändå sitta 

nära. – Det är ju bara jag...säger dom...Sen...vad är mest stressande för patienten… att 

vara ensam eller att ha någon anhörig som sitter hos sig...” 

Gemensamma riktlinjer 

På strokeenheterna arbetade man, enligt informanterna, utifrån gemensamma riktlinjer. 

Dessa var baserade på de nationella riktlinjer som Socialstyrelsen arbetat fram. 

Riktlinjerna ansågs, enligt informanterna, syfta till att; öka säkerheten för patienterna 

genom ökad vårdkvalité samt att personer som drabbats av stroke skulle få lika vård 

oavsett vart i vårdkedjan de befann sig.  

”…alla strokepatienter skall bli behandlade lika oavsett var dom 

hamnar...Att det finns ett speciellt, ja, speciella riktlinjer som talar om precis vad du ska 

göra. Så att det ska vara säkert, att alla får verkligen så bra vård som möjligt.” 
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Att riktlinjerna inte följdes på akutmottagningen skapade, enligt informanterna, problem 

på strokeenheten. Ett exempel var att personalen som tog emot patienten på 

strokeenheten hade svårt att avgöra vad som var gjort och inte och det upplevdes som 

att de fick börja om från början. 

För att kunna ge optimal omvårdnad till personer som drabbats av stroke, de första tolv 

timmarna, gav informanterna uttryck för att det krävdes ett ökat samarbete mellan de 

olika sjukvårdsinstanserna. Det optimala beskrevs vara att, en patient med symtom på 

stroke, så fort som möjligt, från att han/hon sökte akut sjukvård, fick komma till en 

strokeenhet. Att personer som drabbats av stroke blev liggandes länge på sjukhusets 

akutmottagning uppfattades av informanterna som negativt. Informanterna beskrev att 

det fanns olika flöden genom sjukvårdsorganisationen för patienter med stroke. Dessa 

flöden grundade sig på samarbete mellan olika sjukvårdsinstanser och bidrog till att 

patienterna inte ”fastnade” i onödan på akutmottagningen.  

”Att de snabbt transporteras in och att man snabbt kommer upp till 

strokeenheten, det är liksom det mest optimala. Ha en kort tid på akuten, att de kommer 

upp hit på en gång då, så att vi kan börja med våra kontroller.” 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Urval, deltagare och sammanhang. 

Sjuksköterskan är den enda legitimerade personalkategori, ur det tvärprofessionella 

teamet, som är närvarande på strokeenheten dygnet runt, alla dagar i veckan. Att just 

åtta informanter valdes gav möjligheten till spridning över flera strokeenheter samt 

ansågs lämpligt i förhållande till studiens omfattning, tidsram och överensstämmer med 

riktlinjerna för uppsats på avancerad nivå. Det är rimligt att anta att de åtta 

informanterna hade olika erfarenheter, uppfattningar och upplevelser av vad de ansåg 

vara ett optimalt omhändertagande. Detta sågs dock inte som en brist utan som en 

tillgång och en möjlighet att få en mer mångfacetterad bild. Det är vidare möjligt att 

resultatet hade blivit mer omfattande och innehållsrikt om även andra yrkeskategorier, 

runt den aktuella patientgruppen, intervjuats. 
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Vid två intervjutillfällen framkom det att informanten inte fått ta del av 

informationsbrevet. Informationsbrevet innehöll information om studien i sig samt den 

inledande frågan. Detta gjorde att informanterna hade haft olika möjligheter att 

förbereda sig inför intervjun. Att i förväg veta och förbereda sig skulle kunna leda till att 

informanten funderar på vad det är författaren vill veta snarare än att beskriva vad de 

själva anser. Samtidigt ges informanten en möjlighet att reflektera över sina egna tankar 

och funderingar. Innehållet i de två intervjuerna skilde sig dock inte från de övriga, 

vilket visar att det sannolikt inte påverkade resultatet i någon större utsträckning. 

Metodval och analys 

Författarna intervjuade fyra informanter vardera. Efter transkriberingen blev det tydligt 

att innehållet i intervjutexterna strävade åt samma håll vilket gör att båda författarna 

lyckats hålla den röda tråden, med syftet i fokus, under intervjuerna. En reflektion som 

gjordes över de transkriberade intervjuerna var att det förekom att meningar inte 

fullföljdes. Eftersom båda författarna hade erfarenhet av att arbeta inom 

akutmottagningsverksamhet så fanns det ett visst samförstånd mellan informanten och 

intervjuaren. Detta kan ha lett till att ord inte uttrycktes, intervjuaren förstod ändå. Även 

de följdfrågor som ställdes hade liknande tendens. Ord förblev outsagda men 

informanten kunde ändå svara på frågan, som egentligen inte ställts. Orsaken till detta 

kan bero på bristande intervjuteknik men även den förförståelse som författarna bar med 

sig. Genom reflektion över hur intervjuerna eventuellt påverkats av författarnas 

intervjuteknik och förförståelse anses det, av författarna, bidragit till en renare, mer 

öppen och tyglad tolkning under analysarbetet.  

Enligt Dahlberg et al. (2008) ska forskaren ha ett tyglat förhållningssätt. Det innebär att 

forskaren medvetandegör sina teorier och antagande gentemot fenomenet och håller 

tillbaka denna egna förförståelse för att inte missledas av den och dra förhastade 

slutsatser. Det har funnits en aktiv strävan, under analysens gång, att inte övertolka 

textmaterialet utifrån den egna förförståelsen utan vara trogen det som informanten 

uttryckt. Ingen vikt har lagts vid hur många informanter som sagt samma sak och det 

som uttrycks, och bedömts vara relevant för syftet, har också redovisats för i resultatet.  
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Trovärdighet 

I enlighet med Hällgren-Graneheim & Lundman i Granskär (2008) beskrivning av vad 

som påverkar ett resultats giltighet och vad som behövs för att också ge läsaren en 

möjlighet att värdera giltigheten av tolkningarna har författarna till studien beskrivit 

vilka informanter som ingår, varför dessa valts ut samt redovisat analysprocessens gång 

och vilka de utmärkande egenskaperna för optimal omvårdnad beskrevs vara. Att citat 

presenterats för att belysa de utmärkande egenskaperna, stärker även det giltigheten.  

Att uppsatsskrivande är en process blev uppenbart för författarna allteftersom skrivandet 

fortskred. Känslan och förståelsen för materialet växte och nya saker framkom. Båda 

författarna har läst intervjutexterna flera gånger och samarbetat under analysen. 

Författarna har gemensamt reflekterat och diskuterat olika tolkningsmöjligheter och 

abstraktionsnivåer, under arbetet med intervjutexterna, för att få fram domänen, 

kategorierna och underkategorierna. Enligt Hällgren-Graneheim & Lundman i Granskär 

(2008) anses detta öka studiens tillförlitlighet.  

Trovärdigheten handlar också om hur användbart resultatet är och i vilken utsträckning 

det går att överföra till andra grupper och/eller situationer. Läsaren avgör resultatets 

överförbarhet men forskaren kan komma med förslag (Hällgren-Graneheim & Lundman 

i Granskär, 2008). Studiens författare anser att resultatet kan vara överförbart på andra 

patientkategorier, med akuta sjukdomstillstånd, som kräver specialiserad vård. 

Resultatdiskussion 

I resultatet framkom det att sjuksköterskans kompetens hade betydelse för den optimala 

omvårdnaden, de första tolv timmarna. Strokekompetens innebar bl.a. att sjuksköterskan 

hade förmågan att ge ett individuellt, nyanserat och målinriktat omhändertagande, där 

patienten hela tiden var i fokus. Den specifika kompetensen gjorde att sjuksköterskan 

tidigt kunde identifiera förändringar i patientens tillstånd och agera på dem, för att 

kunna göra detta krävdes både kunskap och erfarenhet. Hur de olika vårdinstanserna på 

sjukhuset samarbetade runt patienter som drabbats av stroke, hade också betydelse. Det 

mest optimala ansågs vara att patienten omgående lades in på en strokeenhet där det 

finns personal med strokekompetens.  
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Domänen kompetens 

Resultatet visar att sjuksköterskans ansvar för patienterna på strokeenheten var 

övergripande. Sjuksköterskan var den enda legitimerade personalkategori, ur det 

tvärprofessionella teamet, som var närvarande hos patienten alla dagar i veckan, dygnet 

runt. Det fanns en strävan hos sjuksköterskorna att vara tillgängliga för patienterna och 

anhöriga. Det var sjuksköterskan som antingen själv, eller genom delegation, såg till att 

kontrollerna utfördes och att övriga riktlinjer följdes. Sjuksköterskan tog emot patienten 

på avdelningen samt dennes anhöriga och hade omsorg om bägge parter. Förutom det 

specifika omvårdnadsansvaret hade sjuksköterskan ett medicinskt ansvar i form av att 

uppmärksamma och agera på försämringar i patientens tillstånd. Utöver arbetet med att 

patienten fått en stroke behövde sjuksköterskan också ta hänsyn till patientens 

eventuella tidigare sjukdomar. Sjuksköterskan hade också ett rehabiliteringsansvar 

genom att alla tänkbara tillfällen skulle utnyttjas till förmån för patientens 

rehabilitering. Resultatet visar därmed att sjuksköterskan hade en kompenserande 

funktion för samtliga medlemmar i det tvärprofessionella teamet när de inte var 

närvarande.  

 

Att sjuksköterskornas arbete kring patienter med stroke var omfattande belystes även 

genom en studie av Burton (2000) som beskriver sjuksköterskans roll i vården av 

personer som drabbats av stroke genom tre olika kategorier. Dessa var sjuksköterskan 

som vårdare, som handledare i patientens tillfrisknande och som samordnare av det 

tvärprofessionella teamet. Han poängterar i sin slutsats vikten av sjuksköterskans roll i 

vården av personer som drabbats av stroke. Genom att träffa patienterna 24 timmar om 

dygnet tillförde sjuksköterskorna en kunskap och förståelse för den enskilde patientens 

specifika behov. Denna kunskap gav det tvärprofessionella teamet möjlighet att anpassa 

sina insatser (a.a).   

 

Resultatet visade att sjuksköterskornas strokekompetens innebar att de kunde se den 

enskilde patientens behov och anpassa omvårdnadsåtgärderna efter denne samt att 

prioritera åtgärderna efter patientens förmåga. Utifrån de förutsättningarna startade 

rehabiliteringen omgående och alla tillfällen utnyttjades för att mobilisera patienten. 

Sjuksköterskorna strävade efter att genom observationer av patienten samt genom 



29 

 

dialog med patienten och/eller dennes anhöriga identifiera symtom av både synlig och 

dold karaktär. Att vara observant på dessa symtom var en viktig utgångspunkt för att 

sjuksköterskan skulle kunna upptäcka förändringar i patientens tillstånd tidigt. 

Resultatet beskriver att de sjuksköterskor som vårdar patienter med stroke, hela tiden, 

arbetar för patientens rehabilitering. Booth, Hillier, Waters & Davidson (2005) skriver 

att det är allmänt erkänt att sjuksköterskornas bidrag till vården av patienter med stroke 

är viktig, men det finns få undersökningar som stödjer detta. Detta kan enligt dem bero 

på sköterskornas något oklara roll på strokeenheterna. Sköterskorna arbetar med 

patientens rehabilitering men artikelförfattarna ställer sig frågan om de har den rätta 

kompetensen för det. I sin undersökning beskriver de hur en liten utbildningsinsatts på 

sju timmar för sjuksköterskorna på två strokeenheter, gjorde att de anammade ett ännu 

mer rehabiliteringsinriktat arbetsätt. Sköterskorna vid dessa avdelningar använde, efter 

utbildningen, tiden mera effektivt för rehabilitering (a.a). I en artikel av Barecca & 

Wilkins (2008) framkom det att sjuksköterskor dock upplevde att deras omvårdnads-

kompetens och roll i rehabiliteringsprocessen inte fick det erkännande det förtjänade av 

de övriga medlemmarna i det tvärprofessionella teamet. Även patienter och deras 

anhöriga gav uttryck för att det var först när sjukgymnasten eller logopeden kom som 

det ansågs vara riktig träning. Dahlberg& Segesten (2010) skriver att sjuksköterskan har 

ett generellt uppdrag i vården. Detta generella uppdrag bidrar till att sjuksköterskan har 

stora möjligheter att påverka så att vårdandet av den enskilda patienten vilar på en 

vårdvetenskaplig grund. Sjuksköterskan ansvarar för att den vård som ges är 

evidensbaserad och har ett kontinuerligt ansvar för patientens välbefinnande och 

säkerhet. 

Mötet med patienten och dennes anhöriga spelade en viktig roll. För att skapa trygghet 

hos patienten visade resultatet att det var av värde att skapa en god vårdrelation som 

grundlades direkt genom att tillgodose ett omedelbart omhändertagande. Enligt 

resultatet framkom det att personalen på strokeenheten kunde påverka detta möte i 

positiv riktning genom att skapa närhet samt genom att bekräfta och stödja patienten i 

den situation han/hon befann sig. Sjuksköterskan behövde ta sig tid att lyssna på 

patienten och bemöta patientens oro. Vidare visade resultatet att sjuksköterskorna 

värnade om de anhörigas delaktighet. De anhöriga vägleddes för att finna sin plats i 

vårdandet för att känna sig trygga. De behövde våga lämna över ansvaret för sin anhörig 
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till personalen. De behövde också känna trygghet för att kunna vara ett stöd för sin 

anhörig som blivit sjuk. Benner (1993) ger en beskrivning av att sjuksköterskan 

betraktade patientens anhöriga som viktiga resurser för patientens tillfrisknande. 

Sjuksköterskorna stöttade de anhöriga känslomässigt och gav dem möjligheter och 

information för att främja deras delaktighet i vårdandet. Flera år senare skriver 

Wallengren-Gustafsson (2009) i sin doktorsavhandling att anhöriga ibland kände sig 

som skuggor. Detta ansågs t.ex. bero på att personalen var så fokuserad på patienten att 

den anhörige tenderade att glömmas bort. De anhöriga beskrev en känsla av kaos de 

stod inför situationer där de kände att deras brist på kunskap, förståelse och färdighet 

kring hur de skulle ta hand om sin anhörig som drabbats, gjorde dem osäkra. 

Wallengren-Gustafssons resultat påvisar att det finns brister att arbeta med gällande 

omhändertagandet av och stödet till patientens anhöriga. Dahlberg & Segesten (2010) 

skriver att det finns flera anledningar att se den anhöriga som en person som ska finnas 

med i fokus för den vårdvetenskapliga uppmärksamheten. Vid långvariga 

sjukdomstillstånd kan de anhöriga komma att ta på sig delar av vårdansvaret och spelar 

därmed en viktig roll för både den som är sjuk men också för sjukvården. Människan är 

beroende av att samspela med andra och de som står en närmast, är viktigast, för de 

flesta.  

Enligt resultatet behövde mötet med patienter och anhöriga få ta tid och var av värde för 

att införskaffa och ge information.  Resultatet visade även på vikten av att anpassad 

information gavs. Med det menades att personalen anpassade informationens innehåll 

och omfattning utifrån den givna situationen och informationen behövde ofta upprepas. 

Informationen syftade till att vägleda och skapa trygghet både för patient och anhörig.  

Detta överensstämmer med det vetenskapliga underlag som ligger till grund för de 

nationella riktlinjerna för strokesjukvården i Sverige. Där skriver socialstyrelsen (2009) 

att patienten och de anhöriga behöver information om sjukdomen stroke i allmänhet och 

den enskildes specifika problem för att de ska kunna förstå vad som hänt samt praktiskt 

och emotionellt kunna hantera den livssituation de nu står inför. De behöver också får 

information om vilka insatser som planeras, både medicinska och rehabiliterings-

mässiga och hur man som anhörig kan stödja den drabbade praktiskt och emotionellt. 

Under psykologisk stress kan dock förmågan att tolka och ta in information vara 

påverkad, därför bör informationen ges vid upprepade tillfällen och vara av en sådan 
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karaktär att den är anpassad till den enskildes aktuella behov och förmåga (a.a). Detta 

visas även i en studie av Lambert, Morris & Payne (2007) som beskriver att personer 

som drabbats av stroke samt deras anhöriga, upplevde ett behov av mera individuell 

information om sjukdomen stroke och den enskilde personens vård. Brist på 

information skapade oro. I Kompetensbeskrivningen för sjuksköterskor står det att det 

ingår i sjuksköterskans yrkesroll att informera och undervisa patienter samt deras 

anhöriga med hänsyn till tidpunkt, form och innehåll. Sjuksköterskan behöver förvissa 

sig om att patienten och dennes anhöriga också förstår den information som ges. 

Sjuksköterskan behöver även uppmärksamma de patienter som inte själva uttrycker ett 

informationsbehov (Socialstyrelsen, 2005). Dahlberg & Segesten (2010) skriver att 

information till patienten ofta är eftersatt. Patienten både vill och behöver få veta för att 

kunna ta ansvar för sin hälsa. Samtliga yrkeskategorier är skyldiga att hjälpa patienten 

förstå sin hälsosituation och tillgodose patientens behov av information. Vårdarna delar 

med sig av sin professionella kunskap och strävar efter att stödja patientens känsla av 

delaktighet. Berglund i Dahlberg & Segesten (2010) påtalar dock vikten av att 

informationen inte får bli enkelriktad, dvs. från vårdare till patient, med utgångspunkt i 

det som vårdaren anser vara viktigt. Det måste finnas en dialog där vårdaren också är 

öppen och lyhörd för patientens behov utifrån dennes livsvärld.  

Resultatet visade att ett optimalt omhändertagande krävde resurser och tid för att 

patienterna skulle få möjlighet att träna alla situationer. Att patienterna inte fick den 

vård och träning som de skulle behöva ansågs bero på ökad arbetsbelastning för 

personalen. Detta beskrevs i en studie av Barreca & Wilkins (2008). Deras resultat visar 

att sjuksköterskorna som arbetade på strokeenheter såg sin rehabiliterande roll som 

viktig, men att det fanns hinder att genomföra den. Sjuksköterskorna upplevde att det 

ibland saknades tid och resurser för att låta patienterna få en adekvat rehabilitering. 

Detta stöds även i en annan studie där det framkom att; för få sjuksköterskor upplevdes 

som ett hinder för rehabilitering (Lambert, et al. 2007). I hälso- och sjukvårdslagen 

(1998:1 660) 2 e § står det att:  

”Där det bedrivs hälso- och sjukvård skall det finnas den personal, de 

lokaler och den utrustning som behövs för att god vård skall kunna ges”.  
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I en studie där man jämförde en strokeenhet i Norge som arbetade aktivt med tidig 

mobilisering, hade en hög personaltäthet och där sjuksköterskorna hade utbildats i 

rehabilitering fick patienterna avsevärt mer rehabiliteringstid än den jämförande 

strokeenheten i Australien. På den norska strokeenheten sågs alla förflyttningar som 

patienten behövde göra som ett tillfälle till mobilisering. På strokeenheten i Australien 

användes t.ex. lift som ett vanligt hjälpmedel (Bernhardt, Chitravas, Indredavik, 

Lidarende-Meslo & Thrift, 1998). Att tidig mobilisering var viktig visade även en 

doktorsavhandling av Ingeman (2010). Den tidiga mobiliseringen visade sig vara den 

enskilt viktigaste åtgärden som minskade risken för komplikationer efter insjuknande i 

stroke.  

Resultatet belyste även problem med att t.ex. paramedicinare inte var i tjänst på helger 

och kvällar. Det ansågs leda till en försenad rehabilitering. Avsaknad av tid och resurser 

för rehabilitering kunde enligt resultatet leda till att patientens vårdtid förlängdes. En 

studie av Fonarow, Hernandez, Pan, Reeves, Schwamm & Smith (2008) visar på ökad 

dödlighet hos personer som drabbats av stroke och som anländer till sjukhus på kvällar 

och helger. Detta ansågs bero på den minskade bemanningen och avsaknaden av 

personal med specialistkompetens.  

Resultatet visade vidare att den mest optimala omvårdnaden av personer som drabbats 

av stroke gavs på en strokeenhet. Att komma direkt till en strokeenhet ansågs därför 

väsentligt. Govan et al. (2007) skriver att det genom flera olika studier har varit känt, i 

över ett årtionde, att personer som drabbats av stroke och vårdas på en strokeenhet har 

bättre förutsättningar än de som vårdas på en annan avdelning. De har en högre 

möjlighet till överlevnad och större möjlighet att kunna återvända till sina hem och 

återfå sin självständighet. I en nyligen publicerad finsk studie av Erilä, Hillbom, 

Häkkinen, Juntunen, Kaste, Linna, et al. (2010) påvisades ett ännu starkare samband 

mellan en positiv utgång av strokevården och att vårdas på strokeenhet, än vad som 

visats i tidigare studier. Författarna till artikeln menar att vården på strokeenheterna har 

utvecklats till det bättre under det sista årtiondet. Resultatet var så bra på en 

välfungerande strokeenhet att artikelförfattarna rekommenderade att strokevården 

centrerades till stora specialiserade, välorganiserade strokeenheter med adekvata 

resurser.  
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Resultatet beskrev att det optimala omhändertagandet präglades av en rad 

vårdaktiviteter. Sjuksköterskorna bedömde och utvärderade patientens förmågor som 

t.ex. nutrition, elimination, smärta och fallrisk. Detta för att på ett säkert sätt kunna 

starta patientens rehabilitering. Benner (1993) skriver att sjuksköterskornas noggranna 

övervakning av patienten samt tidiga upptäckt av eventuella problem, utgör patientens 

första förvarslinje. Resultatet visade även att det var väsentligt att läkarbedömningen 

gjordes tidigt då den bedömningen styrde möjligheterna för den fortsätta behandlingen 

av patienten. Att exempelvis CT-hjärna blev gjord påverkade sjukgymnasternas 

möjligheter då de, enligt resultatet, behövde utesluta att patienten hade en hjärnblödning 

innan de kunde agera fullt ut. Rehabiliteringen skulle starta omgående och vara 

individanpassad. Paramedicinare behövde komma in tidigt med sina specifika 

kompetenser för att optimera rehabiliteringen då sjuksköterskorna på strokeenheterna 

inte ansåg sig kunna ersätta denna kompetens. Detta överensstämmer med tidigare 

forskning som visar att tidig och intensiv rehabilitering var av yttersta vikt för att 

förbättra utfallet av vården för personer som drabbats av stroke (Bakke, Håheim, 1999). 

Vidare visade resultatet att sjuksköterskorna på strokeenheterna arbetade preventivt med 

att förebygga komplikationer som orsakades av t.ex. immobilisering och fallskador. 

Socialstyrelsen (2005) skriver i sin kompetensbeskrivning för legitimerade 

sjuksköterskor att det ingår i yrkesrollen att motverka komplikationer i samband med 

sjukdom, vård och behandling . I resultatet beskrevs det att det var sjuksköterskans 

specifika kompetens som gjorde det lättare för dem att se och bedöma de eventuella 

risker patienten kunde stå inför. Enligt en studie av Govan, et al. (2007) var den 

tydligaste positiva effekten av att vårdas på en strokeenhet den minskade risken för 

komplikationer till följd av immobilisering så som infektioner, tromboser och trycksår. 

Dahlberg & Segesten (2010) skriver att flera av sjuksköterskans arbetsuppgifter kan 

betraktas som assistans för den medicinska behandlingen och diagnostiken. Dessa 

uppgifter är mer eller mindre tekniska men ska aldrig utföras mekaniskt. Sjuksköterskan 

kan genom sin tekniska skicklighet och genuina omsorg om patientens välbefinnande 

utföra dessa uppgifter med minsta möjliga obehag eller skaderisk för patienten. Genom 

att informera om vad som ska ske och varför så skapar sjuksköterskan förutsättningar 
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för att patienten ska känna sig trygg, men också delaktig i det som sker. En stor del av 

omvårdnaden går ut på att motverka att patienten blir objektifierad.   

Resultatet beskrev avdelningsarbetet som noga strukturerat utifrån riktlinjer och att de 

regelbundna kontrollerna av patienten hade en framträdande roll. Kontrollerna bestod av 

NIHSS, blodtryck, puls, temperatur, saturation och blodsocker. Tillsammans med 

övriga bedömningar var avsikten med de regelbundna kontrollerna att tidigt upptäcka 

försämringar i patientens tillstånd. Bristande kontroller sågs som ett hinder för det 

optimala omhändertagandet då det kunde leda till försenade åtgärder. Avsaknaden av 

regelbundna kontroller på akutmottagningen, trots många timmars väntetid, gjorde det 

svårt för sjuksköterskorna på strokeenheten att identifiera om det tillstött någon 

försämring av patientens tillstånd under denna tid. En australiensisk studie av Considine 

& McGillivray (2009) visade att genom att införa evidensbaserade riktlinjer på 

akutmottagningen, för vården av personer som drabbats av stroke, så ökade 

sjuksköterskornas fysiologiska kontroller. Även antalet riskbedömningar ökade, särskilt 

sväljbedömningar. Dessutom prioriterades också personer som drabbats av stroke högre 

än tidigare. Dessa resultat, menade artikelförfattarna, ökade patienternas chans till ett 

bättre tillfrisknande. Författarna slutsats i artikeln var att evidensbaserade riktlinjer för 

omhändertagandet av personer som drabbats av stroke borde implementeras för 

sjuksköterskorna som arbetar på akutmottagning. 

I resultatet framkom det att arbetet på strokeenheterna styrdes av riktlinjer som var 

baserade på socialstyrelsens nationella riktlinjer. Detta ansågs öka säkerheten och bidra 

till en vård med god kvalité. Att arbeta efter gemensamma riktlinjer inom strokevården 

ansågs, av informanterna, även bidra till att personer som drabbats av stroke fick en 

likriktad vård oavsett vilket sjukhus de vårdades på. Detta överensstämmer med hälso- 

och sjukvårdslagens mål att vård, på lika villkor, skall ges till hela befolkningen 

(Svensk författningssamling). Att inte arbeta efter de nationella riktlinjerna under hela 

vårdkedjan visades, i resultatet, skapa problem som t.ex. att mottagande strokeenhet inte 

kunde avgöra vad som gjorts och inte med/för patienten.  



35 

 

Slutsatser 

I resultatet framkommer det att hela förloppet ifrån insjuknandet till att patienten 

anländer till strokeenheten är mycket värdefull att kartlägga för att patienten ska får en 

så god vård som möjligt. Resultatet visar också på att samarbetet mellan 

akutmottagningarna och strokeenheterna kan bli bättre. Att arbeta utifrån gemensamma 

riktlinjer, i det akuta skedet, oavsett var i vårdkedjan patienten befinner sig, är av värde. 

Det handlar inte enbart om att införa och utföra standardiserade kontroller utan det 

måste finnas en kompetens och förståelse för betydelsen av desamma, samt kunskap om 

hur det påverkar patienten. Det bör också finnas riktlinjer för hur sjuksköterskorna ska 

agera vid en eventuell försämring av patientens tillstånd. Att arbeta på ett mer likartat 

sätt ökar säkerheten för patienten och gynnar samarbetet mellan akutmottagningen och 

mottagande strokeenhet. 

 

En ytterligare slutsats som författarna drar är att det är sjuksköterskan som är ”spindeln 

i nätet”.  Sjuksköterskan på strokeenheterna fungerar, i och med sin närvaro och 

kompetens, som den professionella länken mellan patienten, patientens anhöriga och det 

övriga teamet.  

 

Evidensen över att en person som drabbats av stroke får den bästa vården på en 

strokeenhet är otvetydig. Differensen av behandlingsresultaten, anses av författarna, 

ligga i det kompetenta, specialiserade, snabba, målinriktade och tvärprofessionella 

arbetet kring just den specifika patientgruppen. Tyvärr räcker inte strokeenheternas 

resurser till för att ta emot alla patienter vilket främst drabbar den enskilda individen. 

För att minska konsekvenserna av denna resursbrist men även tillgång till den specifika 

kompetens som patienter härigenom förlorar, behöver fokus lyftas ifrån strokeenheterna 

och läggas på hur omvårdnaden kan optimeras för patienter med stroke under deras 

vistelse på akutmottagningen.  

Kliniska implikationer 

- Införa gemensamma riktlinjer för vårdinstanser som vårdar personer som 

drabbats av stroke.  
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- Utbildning av personalen för att höja kompetensen och öka medvetenheten om 

behoven hos denna patientgrupp - Utbildning kan ske på många sätt och ett 

förslag kan vara att använda den specialistkompetens och den erfarenhet som 

finns hos sjuksköterskor på strokeenheten vid det egna sjukhuset.  

- Försätta att utveckla snabblinjer för personer som drabbats av stroke så att de får 

tillgång till specialistkompetens så tidigt som möjligt.  
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Göteborg 2010-09-29    Bilaga 1. 

Hej! 

Vi är två sjuksköterskor som arbetar på akutmottagningen vid Kungälvs Sjukhus. Vi 

läser ett magisterprogram med inriktning mot akutsjukvård på Högskolan i Borås. Nu 

har det blivit dags för oss att skriva vårt Examensarbete, en D-uppsats på 15 hp. 

Uppsatsens syfte är att belysa sjuksköterskors uppfattning om det optimala 

omhändertagandet av patienter med stroke, de första 12 timmarna.  

Här avses de första 12 timmar på sjukhus oavsett vart han/hon befinner sig i vårdkedjan.  

Detta arbete är en kvalitativ studie som ska baseras på intervjuer. Därför vänder vi oss 

till dig, med specialistkompetens i ämnet, för att ta reda på hur du beskriver det 

optimala omhändertagandet av denna patient.  

Intervjun kommer att spelas in och beräknas ta ca 1 timme. Du som blir intervjuad 

kommer vara anonym i uppsatsen. Skulle du ångra ditt deltagande har du rätt att be oss 

att inte använda materialet. 

 

Med vänlig hälsning 

 

Kristofer Ågren xxxx-xxxxxx    Caroline Lind xxxx-xxxxxx 

kristofer.agren@vgregion.se  caroline.lind@vgregion.se 
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