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You are the sunshine in my life… 
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Titel 

Patienters erfarenhet efter minor stroke – en 
intervjustudie 

Författare Anette Danielsson 

Kurs Självständigt arbete, avancerad nivå, 4VÅ65E 
Handledare Mona From Attebring 

Examinator Mikael Rask 
Adress Instituitionen för hälsa och vårdvetenskap, 

Linnéuniversitetet 
Nyckelord Minor stroke, mild stroke, quality of life, fatique, life 

satisfaction. 
 

Sammanfattning 
 
Bakgrund: Under de senaste decennierna har det skett en förändring med minskad 
svårighetsgrad av symtom och en minskad dödlighet vid stroke. Termen ”minor stroke” 
används för patienter med milda neurologiska handikapp. Inom hälso- och sjukvården görs 
bedömningen att dessa patienter inte har funktionsnedsättningar och förväntningarna är att 
de ska återhämta sig snabbt. Detta är den vanligaste stroke diagnosen men ändå den som får 
minst uppmärksamhet både kliniskt och vetenskapligt.  
Syfte: Syftet med undersökningen var att beskriva patienters erfarenhet efter minor stroke. 
Metod: Kvalitativ ansats med intervju som insamlingsmetod. Urvalet bestod av 10 in 
remitterade patienter till strokemottagningen Länssjukhuset Kalmar. Data analyserades med 
innehållsanalys.  
Resultat: I studiens resultat framkommer tre teman: det var inte som vanligt i kroppen, det 
fungerade inte som förr och det var inte lätt att återta kontrollen. Informanterna beskrev en 
bristande delaktighet från sjukvården, generell information och en oklar utskrivning. Först 
då de kom hem till sin vardag började de förstå vilka svårigheter som stroke hade fört med 
sig. Deras största svårigheter var dolda funktionshinder såsom kognitiva symtom framför 
allt hjärntrötthet. De hade svårt att acceptera situationen och till en början negligerade de 
allvaret. Allt eftersom började de att återta kontrollen i sin vardag, de skapade 
copingstrategier och hitta en ny livsstil på egen hand. 
Konklusion: Patienter med minor stroke beskriver svårigheter efter insjuknandet som de 
behöver fortsatt stöd i att hantera. Tidig uppföljning och fortsatt stöd från sjukvården är 
viktig.   



 

 

 

 

 
 
 
 
 
Titel 

Patients experience after minor stroke – a interview study 
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Abstract 
 
Background: In recent decades there has been a change with reduced severity 
of symptoms and reduced mortality of stroke. The term “minor stroke” is used 
for patients with mild neurological disabilities. In the health care field, it is considered 
that these patients do not have disabilities, and are expected to recover quickly. 
This is the most common stroke diagnosis, yet the one who gets the least attention, 
both clinically and scientifically. 
Aim: The aim of the study was to describe patients experience after minor stroke. 
Method: Qualitative approach with interview data collection method. The sample 
consisted of 10 patients with minor stroke at stroke clinic Länssjukhuset Kalmar. 
Data were analyzed by content analysis. 
Results: The result of the study reveals three themes: it was not as before in the body, it 
did not work as before and it was not easy to regain control. The informants describe a 
lack of participation from the health care field, no specific information’s and a lack of 
participation. When the patients came home to their everyday lives, they began to 
understand the difficulties that stroke had brought them. Their greatest difficulty was 
hidden disabilities such as cognitive symptoms, especially brain fatigue. They found it 
difficult to accept the situation and initially ignored the gravity. As they began to regain 
control in their everyday lives, they created coping strategies and find a new life on their 
own. 
Conclusion: Patients suffering from minor stroke that has had onset of difficulties need 
continued support to manage. Early follow-up and continued support of health 
care field is important. 
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Inledning 

Årligen drabbas ca 30 000 personer i Sverige av stroke (Riksstroke, 2010). Stroke är ett 

samlingsnamn som omfattar både hjärninfarkt och hjärnblödningar. Hjärninfarkt är vanligast 

och utgör cirka 85 % av alla stroke. Hjärnblödning utgör resterande 15 % (Ericson & Ericson, 

2008). Stroke är en vanligen hastigt påkommen cirkulationsrubbning i hjärnan, en del av 

hjärnans nervvävnad skadas på grund av försämrad tillförsel till nervcellerna. Skadan efter en 

akut stroke kan vara ytterst selektiv eller orsaka stora kombinerade bortfall (Mätzsch & 

Gottsäter, 2007). Den utgör den vanligaste orsaken till neurologiskt handikapp hos vuxna och 

är den tredje vanligaste dödsorsaken efter hjärtinfarkt och cancer (Riksstroke, 2010). 

 

Bakgrund 

Konsekvenser av stroke 

Vanliga konsekvenser efter stroke är förlamningar, kommunikationssvårigheter, 

känselstörningar, sväljsvårigheter, synrubbningar, problem med yrsel och balans samt 

påverkan på kognitiva, exekutiva och emotionella funktioner (Jönsson, 2012, Widén, 1995, 

Carlsson et al., 2007). Konsekvenserna av stroke blir olika beroende på lokalisation i hjärnan 

och vilken svårighetsgrad stroken har (Carlsson et al, 2007). Under de senaste decennierna har 

det skett en förändring med minskad svårighetsgrad av symtom vid stroke och en minskad 

dödlighet (Carlsson et al., 2003., Ericson & Ericson 2008).  

 

Svårighetsgraden beskrivs oftast genom grad av fysiska symtom och förmåga att klara 

personlig hygien och att äta. Personer med lindriga fysiska funktionshinder är ofta 

självständiga i dessa basala göromål och problem uppstår vid mer komplext 

aktivitetsutövande såsom förmåga att sköta hem och hushåll, arbete, fritid och sociala 

aktiviteter (Carlsson et al., 2007). Svårigheterna gör patienterna påverkade av sin omgivning 

och stresskänsliga, vilket påverkar i stort sett alla deras aktivitetsområden. De blir mer osäkra 

på sig själva, känner sig oförstådda av sin omgivning, tappar självförtroendet och undviker 

aktiviteter och situationer där de inte känner sig säkra (Andersson, 2007). En fysisk 

funktionsnedsättning gör det lättare för omvärlden att förstå. Kognitiva störningar 

uppmärksammas ofta inte i den akuta situationen på sjukhuset där patienten befinner sig i en 

skyddad miljö. Däremot blir problemen mer påtagliga när den strokedrabbade kommer hem 

och förväntas fungera som tidigare (Dahlin, 2012). Funktionsnedsättningar efter stroke kan 
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leda till nedsatt aktivitetsförmåga, svårigheter att upprätthålla fritidsaktiviteter samt nedsatt 

arbetsförmåga (Andersson, 2007; Röding et al., 2007). 

 

Stroke kan också leda till flera olika symtom som inte är så kända och som kan vara svåra att 

förstå och få grepp om, dessa symtom brukar kallas ge Asthenoemotional syndrome (AE – 

syndrom), även kallat hjärntrötthetssyndrom. Detta syndrom karaktäriseras framför allt av 

ökad mental uttröttbarhet men också av nedsatt koncentration, minnessvårigheter, irritabilitet, 

emotionell instabilitet, nedsatt stresstolerans samt ljud och ljuskänslighet. Dessa så kallade 

”dolda funktionshinder” är inte observerbara på personen som drabbats och har visat sig vara 

en källa till stor frustration (Carlsson et al., 2007). 

 

Minor stroke 

Termen ”minor stroke” används ofta för stroke patienter med milda neurologiska 

funktionsnedsättningar (Fischer et al., 2010). Detta kan till exempel vara kraft eller 

känselnedsättning, en svaghet på ena sidan av kroppen, arm och/eller ben, synbortfall eller 

talstörningar. Dessutom beskriver patienterna dolda symtom såsom trötthet, 

minnessvårigheter och kognitiva brister (Green & King, 2009). Antalet minor stroke förväntas 

öka i takt med kvalificerad akut medicinsk vård samt med den åldrande befolkningen 

(Rochette et al., 2007., Tellier et al., 2009., Ericson & Ericson, 2008). Enligt litteraturen 

saknas det en klar definition av minor stroke men det finns en konsensus: att motorisk 

funktion eller förmågan att klara personliga aktiviteter inte är alltför påverkad (Rochette et al., 

2007). Inom hälso – och sjukvården görs bedömningen att dessa patienter inte har 

funktionsnedsättningar och förväntningarna är att de ska återhämta sig snabbt till sitt 

habitualtillstånd (Green & King, 2009). Detta är den vanligast strokediagnosen men ändå den 

som får minst uppmärksamhet både kliniskt och vetenskapligt. Det finns få studier som 

fokuserar på konsekvenser efter minor stroke eftersom dessa patienter anses ”må bra” och 

därmed inte är aktuella för forskning (Carlsson, 2007., Edwards et al., 2006 ). Patienter med 

minor stroke blir ofta snabbt utskrivna från sjukhuset, utan remisser för vidare rehabilitering 

(Edwards et al., 2006., Tellier et al., 2011). 
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Dolda funktionshinder 

Hjärntrötthet 

Hjärntrötthet eller mental trötthet är enligt definition den subjektiva brist på fysisk eller 

mental energi som behövs för att utföra vardagliga aktiviteter (Tang et al., 2010). Normal 

trötthet är oftast ett resultat av att energiförbrukningen har skett snabbt under en kort tid, och 

förbättras efter vila. Hjärntrötthet efter stroke karaktäriseras av en överväldigande känsla av 

trötthet, utmattning, brist på energi eller svårigheter att upprätthålla rutinåtgärder. Den har 

också beskrivits som plötsligt påkommande utan förvarning och som inte förbättras efter vila, 

onormal med kronisk karaktär och inget som man kan relatera till genom tidigare 

erfarenheter. Det kroniska tillståndet tillsammans med andra symtom och funktionshinder 

pekar mot ett patologiskt tillstånd. (Staub & Bogousslavsky, 2001).  

 

Genom erfarenhet vet vi att strokepatienter ofta klagar över frekvent trötthet, som ibland är 

deras enda symtom. Det finns endast ett fåtal studier gjorda, och de flesta av dem menar att 

mental trötthet är ett möjligt symtom av poststroke depression. När trötthet förknippas med 

förlust av intresse och nedstämdhet är det närmre definitionen depression. Det finns dock 

forskning som visar att trötthet påverkar funktionsförmågan, ofta oberoende av depression 

(Ingles et al., 1999). I en kvalitativ studie med fokusgrupper framkom det från deltagarna att 

de saknade information och kunskap om mental trötthet efter stroke. De hade inte kunskap om 

förhållningssätt, de visste inte vart de skulle vända sig för att få hjälp och de blev bekymrade 

då de upplevde att tröttheten begränsade deras vardagsaktiviteter.  Deltagarna ville förstå, få 

en diagnos eller förklaring så att de skulle få kunskap att leva med sin begränsades förmåga. 

De upplevde dessutom svårigheter att förklara för exempelvis närstående (Duncan et al., 

2012). 

 

Orsaken till hjärntrötthet efter stroke har ännu inte identifierats och inte heller sambandet med 

andra post-stroke symtom (Finn, 2010). Hjärntrötthet anses idag vara ett uttryck för en diffus 

eller multifokal påverkan eller skada på hjärnan. Kognitiva aktiviteter kräver mer resurser 

som resulterar i ökad trötthet. Detta har i studier föreslagits vara relaterat till en 

kompensatorisk aktivitet, där hjärnan måste arbeta hårdare med ökad belastning för att i 

stunden kunna utföra det som ska göras (Johansson et al., 2010).  Konsekvenserna inkluderar 

minskat oberoende i dagliga aktiviteter och instrumentella dagliga aktiviteter såsom 
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hushållsarbete, oförmåga att återgå till arbete (Finn, 2010). Det behövs regelbundna pauser 

och ibland ordentlig vila, vilket leder till svårigheter att genomföra även mindre krävande 

intellektuella uppgifter på rimlig tid. Om behovet av täta avbrott inte respekteras blir personen 

utmattad och kan få huvudvärk. När den drabbade ska tillbaka i sin vardagsmiljö blir ofta 

besvären mer påtagliga och försvårar återgång till arbetet (Johansson et al., 2010). 

Hjärntrötthet tycks vara ett större problem för patienter med minor stroke, men det kan även 

bero på att trötthet är en av deras få begränsningar (Carlsson et al., 2003).  

 

Det finns ytterliggare dolda symtom såsom koncentrationsproblem, minnesproblem och 

ljudkänslighet efter minor stroke. Koncentrationsproblem är centralt vid mental trötthet och 

uppmärksamheten fungerar sämre när tröttheten ökar. Det kan också vara svårt att fokusera, 

att sortera bort brus som stör och att kunna växla mellan olika aktiviteter. Det är också vanligt 

att koncentrationsproblem gör att det som händer runt omkring inte noteras tillräckligt tydligt 

för att det ska kunna lagras in som ett minne och detta resulterar i att patienten upplever 

försämrat minne. En ökad känslighet för ljud kan förekomma, det upplevs starkare och kan 

vara obehagligt. I vissa situationer kan det bli nödvändigt att skärma av med hörselskydd för 

att klara av aktiviteten. Det spar energi att skärma av och då kan orken läggas på det som är 

viktigt (Johansson, 2012). 

 

Poststroke depression 

Hjärntröttheten efter stroke ska inte blandas ihop med depression men gränsdragningen kan 

vara svår. Tillstånden är viktiga att kunna särskilja men de kan också förekomma samtidigt 

(Johansson, 2012). WHO definierar depression som en vanlig mental störning vilken 

karaktäriseras av nedstämdhet, brist på engagemang och välbefinnade, känsla av skuld eller 

låg självkänsla, sömnsvårigheter, aptitstörningar, orkeslöshet och dålig koncentration. 

Poststroke depression (PSD) anses vara ett av de vanligaste symtomen efter stroke 

(Kouwenhoven et al., 2011). Mer än var tredje patient drabbas av egentlig depression under 

det första året efter insjuknandet i stroke. Tillståndet är underdiagnostiserat och 

underbehandlat i klinisk praxis. Obehandlad depression efter stroke varar vanligen ett till två 

år med risk för kronisk utveckling (Engström et al., 2005). PSD kan vara svår att 

diagnostisera på grund av afasi, påverkan på patientens insikt och kognitiva förmåga (Khan, 

2004). Depressiva symtom kan också ses som naturliga reaktioner på situationen efter stroke 
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och då betraktas som normal sorg (Townend et al., 2010). PSD komplicerar och fördröjer eller 

försämrar stroke rehabilitering och ökar hjälpberoendet, jämfört med strokepatienter som inte 

är deprimerade. Det finns, trots att PSD är ett vanligt problem efter stroke, få studier som 

beskriver patienternas erfarenhet i detalj (Kouwenhoven et al., 2011).  

 

Kognition 

Den övergripande definitionen av kognition är informationshantering i naturliga system, 

framförallt i nervsystemet men också i datorer och andra artificiella system. I 

humanperspektivet är kognition en samlingsbeteckning på människans förmåga att lära, tänka 

och bearbeta information i hjärnan. Några av de viktigaste områdena är sinnesförnimmelser, 

uppmärksamhet, minne, lärande, intelligens, begreppsbildning, språkförståelse,  

problemlösning, beslutfattande, självreflexion och självkontroll. För att kunna leva ett normalt 

vardagsliv måste de kognitiva funktionerna vara intakta. Nedsatta kognitiva funktioner kan 

göra det svårt att exempelvis planera sin dag, sköta sina arbetsuppgifter, sin ekonomi, laga 

mat, umgås med andra. Vid förvärvad kognitiv störning (eller nedsättning) jämförs personens 

uppskattade tidigare kognitiva förmåga. Graden av störning kan delas upp i lindrig eller mer 

uttalad störning, beroende på hur påverkad förmågan att föra ett självständigt liv är (Wahlund 

et al., 2011). De flesta rehabiliteringsstudier koncentrerar sig på ADL och rörelsehandikapp 

(Röding et al., 2007). Kognitiva brister är tysta och dolda men ändå handikappade (Muus et 

al., 2010). Problem med uppmärksamhetsfunktioner och olika typer av minnesstörningar kan 

vara vanliga efter minor stroke. Nedsättning av inlärningsförmågan, logisk förmåga, bristande 

insikt, initiativförmåga och förmågan att planera och utföra aktiviteter kan orsaka problem i 

vardagen (Mätzsch & Gottsäter, 2007). De kognitiva bristerna är inte lika legitima som de för 

ögat synliga handikappen. De psykosociala konsekvenserna tas inte alltid i beaktning, det kan 

vara lättare att se fysiska nedsättningar än kognitiva (Röding et al., 2007). 

 

Coping 

Coping eller bemästring sker både genom att man påverkar, förändrar eller anpassar 

omgivningen och sitt eget sätt att tolka och reagera på det som har hänt eller händer. 

Förmågan att leva med osäkerhet, ovisshet och oro utan att förtvivla brukar kallas 

copingförmåga. Begreppet omfattar alla krafter eller ansträngningar som en människa tar i 

anspråk för att klara av, tolerera eller minska yttre och inre krav samt hantera de konflikter 
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som kan uppstå.  Copingstrategier är de åtgärder som en person vidtar för att hantera en svår 

situation. De syftar till att förändra själva situationen, att förändra uppfattningen om 

situationen eller att kontrollera stressande känslor (Brattberg, 2008). Exempel på 

copingstrategier är problemlösning, accepterande och resignation (Löfström & Nilsson, 

2012). Det sociala nätverket har stor betydelse för copingförmågan. Ett stödjande nätverk 

ökar självtilliten och minskar den traumatiska stressen (Brattberg, 2008). Coping efter stroke 

är komplex och innebär att hantera dels att råka ut för ett allvarligt tillstånd som kan vara 

livshotande, dels riskfaktorer för ny stroke samt olika funktionshinder (Carlsson et al., 2007).  

 

Livsvärldsteoretisk referensram 

Studiens förhållningssätt vilar på en livsvärldsteoretisk grund. Hur vi som människor 

reflekterar beror på våra erfarenheter och vår förståelse samt vårt synsätt. Det innebär att 

livsvärlden är grunden för tillägnande av kunskap. I vardagen analyserar inte människor 

medvetet vad de upplever, de tar för givet att det som de är upptagna av existerar på det sätt 

som de upplever det. Livsvärlden kan emellertid undersökas och begreppsläggas med hjälp av 

reflektion. Genom reflektionen blir människan på ett aktivt sätt medveten om det som pågår 

och som hon är involverad i, vilket då kan granskas och analyseras istället för att tas för givet 

(Ekebergh, 2012). Livsvärlden är världen så som vi uppfattar den. Det är den värld som vi alla 

lever i tillsammans med andra människor och som vi kan stå i ett kommunikativt förhållande 

till. Det är inget oåtkomligt som det inte går att undersöka eller tala om. Tvärtom är det den 

konkreta verklighet som vi dagligen möter och förhåller oss till och som vi delar med andra 

(Bengtsson, 2005). Livsvärlden är världen som den påträffas i vardagslivet och upplevs direkt 

och omedelbart oberoende av och före förklaringar (Kvale & Brinkmann, 2009). I 

forskningen får vi inte glömma bort att vi själva alltid är en del av livsvärlden, även om vi 

studerar den kan vi inte själva undkomma den (Bengtsson, 2005). Livsvärldsteorin innebär att 

vi inte kan fånga en beskrivning av det verkliga ”objektiva” utan människans upplevelse. 

Människans kropp är inte bara säte för hennes upplevelser utan också för hennes identitet 

(Dahlberg & Segesten, 2010). Den levda kroppen är en oskiljbar enhet av kropp och själ och 

människan är sig själv och sin kropp. Kroppen är levande och mångtydig samtidigt som den 

är en källa till erfarenheter, kunskap och tolkning. Den är personlig och ger oss tillgång till 

världen. Vi ”har” bara inte en kropp utan vi ”är” vår kropp. Människans bild av sin kropp, av 

sig själv, färgas av det nutida samhällets ideal. Människan ställer krav på sin kropp att vara en 
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helhet, att ha en stark och fungerande kropp blir ett sätt att visa sin självständighet. En sjuk, 

defekt och avvikande kropp blir hotfull och något som måste rättas till (Lindwall, 2012).  

 

Hälsa, enligt WHO definition ”ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt 

välbefinnande”, är vårdandets mål men vårdvetenskapen kännetecknas också på ett 

övergripande plan av ett patientperspektiv. Det innebär att patienten utgör medelpunkten för 

vårdandet men också att patienten framstår som expert. Denna studie vill beröra och ha fokus 

på patientens värld, i detta fall patienter som haft minor stroke, samt ha en vilja att förstå hur 

hälsa, sjukdom, lidande och vårdande påverkar den individuella patienten i sitt 

livssammanhang, i syfte att stödja och stärka individens hälsoprocesser (Dahlberg & 

Segesten, 2010). 

 

Problemformulering 

Minor stroke är den vanligaste strokediagnosen men den som får minst uppmärksamhet både 

kliniskt och vetenskapligt. Minor stroke påverkar individens funktions- och aktivitetsnivå 

med symtom som trötthet och kognitiva brister (Carlsson et al., 2003). Patienterna blir ofta 

snabbt utskrivna från sjukhuset och det är först vid hemkomsten som svårigheterna 

uppkommer (Teller et al,.2009). Enligt Riks-Stroke kvalitetssäkring vet mer än hälften av 

patienterna inte vart de ska vända sig efter utskrivning om det behöver stöd och hjälp 

(Riksstroke, 2010). Genom livsvärlden utspelar sig hälsa, välbefinnande, lidande och 

sjukdom. Att ha patientfokus i en vårdvetenskaplig mening, det vill säga vårda med 

livsvärlden som grund, gör anspråk på att man från vårdens sida försöker se, förstå och 

beskriva och förklara. Vilket stöd har patienterna fått inför utskrivning? Vad händer efter 

utskrivning? Hur beskriver patienterna den första tiden hemma? Denna studie kan 

förhoppningsvis öka kunskapen kring patienters erfarenhet efter minor stroke samt hur vården 

kan förbättra uppföljningen efter utskrivningen. 

 

Syfte 

Syftet med undersökningen är att beskriva patienters erfarenheter efter minor stroke. 
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Metod 

För att få en fördjupad förståelse för patienters erfarenheter valdes en kvalitativ ansats.  

Kvalitativ forskningsmetod är lämplig när man vill få mer kunskap och förståelse för 

människors erfarenhet och upplevelser (Polit & Beck, 2007). Kvalitativa undersökningar 

karakteriseras av att nå en förståelse för människors livsvärld, det sättet de ser på sig själva 

och på sin relation till omgivningen (Lundman & Graneheim, 2008). Denna studie syftar till 

att öka förståelsen för människor som drabbats av minor stroke. Forskarens förförståelse är en 

förutsättning för att kunna få syn på och utveckla ny kunskap och förståelse. Denna 

förförståelse behövde medvetandegöras eftersom den också kan utgöra ett hinder för att kunna 

se något nytt. En forskande öppenhet innebär att vara öppen för världen, öppenheten är ett 

uttryck för ett förhållningssätt. Förförståelsen kan vara ett hinder för öppenheten, ett hinder 

som inte låter ”saken” visa sig (Dahlberg, 1997). För att bedöma kvalitativa studiers 

trovärdighet används begreppen giltighet, till förlitlighet och överförbarhet. Giltighet 

fokuserar på hur en studies syfte överensstämmer med resultatet och om tolkningen av 

materialet är trovärdigt. Tillförlitlighet används för att styrka forskarens sätt att styrka arbetet 

och överförbarhet om och hur resultatet kan appliceras på andra grupper (Graneheim & 

Lundman, 2004). 

 

Som datainsamlingsmetod valdes en intervju med semistrukturerade frågor (bilaga 6). Dessa 

användes som en guide för att få ett relevant innehåll (Hartman, 2004). Under intervjun 

uppmuntrades intervjupersonerna att så exakt som möjligt beskriva sina erfarenheter (Kvale & 

Brinkmann, 2009). Den kvalitativa intervjun syftar till att få en bild av livsvärlden och 

forskaren accepterar den levda ”sanning” som deltagarna i studien ger uttryck för (Lundman 

& Graneheim, 2008). Intervjun har en unik möjlighet att komma åt och beskriva den levda 

vardagsvärlden, den söker beskrivning och förståelse hos centrala teman i intervjupersonens 

livsvärld. Det som söks är kvalitativ kunskap uttryckt på normal prosa, den syftar inte till 

kvantifiering. Intervjun har som mål att få nyanserade beskrivningar av olika kvalitativa 

aspekter av intervjupersonens livsvärld genom ord. Intervjun riktar fokus mot 

forskningsämnet genom semistrukturerade frågor, intervjuaren leder till vissa teman inom 

ämnet. Intervjuerna spelades in, lyssnades igenom och skrevs ut i en text (Lundman & 

Graneheim, 2008). Intervjun gjordes i samband med patientens rutinmässiga 

tremånadersuppföljning och 60 minuter var avsatta före det sedvanliga besöket. 
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Urval 

På Länssjukhuset i Kalmar startades 2010 en strokemottagning med syfte att följa upp 

strokedrabbade efter tre månader. Till mottagningen remitteras samtliga strokepatienter för 

uppföljning av sjuksköterska. Av de inremitterade patienterna gjordes ett bekvämlighetsurval 

av 10 patienter med diagnos minor stroke. Detta urval gjordes då dessa personer var de mest 

lättillgängliga som deltagare i studien (Polit & Beck, 2012). Åldern på deltagarna varierade 

mellan 50 – 70 år, det var åtta män och två kvinnor, i studien fanns ett externt bortfall men 

inget internt bortfall. Patienter med afasi, andra kommunikationssvårigheter samt med 

demensdiagnos exkluderades.  Patienterna fick information om studien i samband med 

kallelsen till besöket för uppföljningen. Patienten kontaktades i god tid per telefon. Om 

patienten fortfarande önskade medverka gjordes en överenskommelse kring plats och 

tidpunkt.   

 

Dataanalys 

Kvalitativ innehållsanalys valdes för att analysera innehållet i beskrivningen av deltagarnas 

erfarenheter. Denna analysmetod fokuserar på tolkning av texter. Inom omvårdnadsforskning 

har den använts för att granska och tolka texter exempelvis utskrifter av bandade intervjuer. I 

föreliggande studie användes latent ansats för att göra en tolkning av den underliggande 

meningen i texten (Graneheim & Lundman, 2004). Metoden fokuserar på att urskilja likheter 

och skillnader i textinnehållet samt att skapa koder och kategorier. Detta förutsätter kunskap 

och förståelse om det sammanhang i vilket studien är genomförd samt sammanhanget i texten 

(Graneheim & Lundman, 2004, Lundman & Graneheim, 2008). 

 

Mitt intresse för området grundar sig i arbetet på strokemottagningen på Länssjukhuset i 

Kalmar. I möten med strokepatienter har det vuxit fram ett särskilt intresse för personer med 

minor stroke som trots att de saknar fysiska funktionshinder upplever en stor skillnad i sin 

vardag. Det är deras berättelser om dolda funktionshinder, om acceptans och copingstrategier, 

oro samt svårigheter att återgå till vardagen som har varit en grund för att denna studie 

gjordes. Den bakgrunden ger mig kunskap och en god förförståelse men den kan också 

medföra svårigheter att tolka helt förutsättningslöst.  

 

Analysen påbörjades efter att samtliga intervjuer transkriberats. Transkriberingen gjordes av 

författaren själv, intervjuerna lyssnades igenom och återgavs ordagrant. Analysprocessen 
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började med att hela texten läses igenom flera gånger för att få en känsla av texten i sin helhet. 

Texten minskades ner till meningsbärande enheter för att få fram det centrala i informanternas 

erfarenheter. Dessa meningsenheter kondenserades det vill säga texten kortades ner utan att 

väsentlig data förändras. Den kondenserade texten abstraheras till en högre logisk nivå och 

försågs med koder. Att förse en text med koder innebär att kategorier kan bildas. Dessa koder 

jämförs sedan för att identifiera skillnader och likheter, flera koder med liknande innehåll 

bildar en subkategori. Jämförelsen fortsätter sedan mellan subkategorierna så att de som liknar 

varandra kan föras samman för att bilda kategorier. Dessa kategorier inordnades därefter i 

teman med en underliggande mening som löper som en röd tråd genom kategorierna 

(Graneheim & Lundman, 2004) (bilaga 7) 

 

Forskningsetiska överväganden 

Risken med denna studie kunde vara att patienten uppfattade att de befann sig i en beroende 

ställning inför den rutinmässiga tre månaders uppföljningen efter stroke. Då den genomförda 

egengranskningen angav möjlig risk för frivillighet för deltagarna relaterat till 

beroendeställningen, skickades en ansökan för bedömning och granskning till Etikkommittén 

Sydost (bilaga 5). Deras råd var att en oberoende person var den som informerade och 

inhämtade samtycke vilket även gjordes ( dnr. EPK 128-2012). Inför varje vetenskaplig studie 

ska en vägning av värdet av det förväntade kunskapstillskottet mot möjliga risker i form av 

negativa konsekvenser för berörda deltagare göras. De forskningsetiska principerna har till 

syfte att utgöra riktlinjer. Vetenskapsrådet har utformat fyra huvudkrav inom forskningen; 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet, 2009). Efter att verksamhetschefen på kliniken givit tillstånd om att 

genomföra studien fick informanterna en muntlig och skriftlig information om studien (bilaga 

2). Tydliga villkor framfördes till exempel att deltagandet var frivilligt och att individen hade 

rätt att avbryta utan att behöva ange skäl för det och utan att den fortsatta behandlingen 

påverkades. Samtyckeskravet uppfylldes genom att deltagarna fick fylla i ett samtyckes 

formulär innan intervjuerna utfördes (bilaga 3). Deltagarna garanterades största möjliga 

konfidentialitet. Personuppgifter förvarades på ett säkert sätt, så att obehöriga omöjligt kunde 

få tillträde till materialet. Intervjumaterialet hanterades varligt och innehöll inte några 

personuppgifter så att enskilda personer kunde identifieras. Det framgick tydligt i 

informationen till deltagarna att allt inspelat material skulle raderas då studien var färdigställd.  
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Studiens betydelse 

En ökad kunskap om patienters erfarenhet efter minor stroke kan förhoppningsvis leda till 

förbättrad kunskap och uppföljning för denna patientgrupp. 

 

Resultat 
Analysen resulterade i 25 subkategorier och 6 kategorier. I tabell 1 visas tema, kategorier 

samt de mest framträdande subkategorierna. Kategorierna tolkades därefter under tre teman; 

Det var inte som vanligt i kroppen, det fungerade inte som förr samt det var inte lätt att återta 

kontrollen. Resultatet redovisas under dessa teman med en beskrivning av de olika 

kategorierna. 

 

Tabell 1. Kategorisering 

Tema Kategori Subkategori 
Det var inte som vanligt i 
kroppen 

Bristande delaktighet från vården Sökte vård 

  Information från vården 
Det fungerade inte som förr Det tar ett tag innan det landar Negligera allvaret 
  Börja förstå 
 Du fungerar ingenting – det tar 

bara stopp 
Hjärntrötthet 
 

  Sämre minnesfunktion 
 Att komma vidare Skapa copingstrategier 
  Ny livsstil efter stroke 
Det var inte lätt att återta 
kontrollen 

Jag orkar inte förklara jag vet att 
dom inte förstår 

Hur omgivningens 
reaktion uppfattas 

  Hur omgivningens 
uppfattning tolkas 

 Återgång till arbetet Arbetsmiljön påverkar 
 
 

 Fritiden påverkas 
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Tema; Det var inte som vanligt i kroppen 

 
Bristande delaktighet från vården 
Följande kategori innehåller beskrivningar av informanternas erfarenhet av vården. I deras 

erfarenhet efter minor stroke fanns en önskan att få berätta om deras kontakt med sjukvården. 

Följande subkategorier; sökte vård, information från vården samt oklar utskrivning. 

 

Informanterna beskrev hur de från att vara frisk plötsligt under en arbetsdag eller då de 

vaknade på morgonen kände att allt inte var som vanligt i kroppen. De sökte akut och kom 

sedan upp till strokeenheten. Efter att bedömningen var gjord och minor stroke hade 

konstaterats var informanternas erfarenhet att sjukvårdens intresse minskade. ”När jag ställde 

frågor så skrattade dom, bagatelliserade, det är 70 % chans att du slipper det här igen” 

(intervju 3). De förstod att de hade kommit lindrigt undan, och var lättade över det, men 

samtidigt var frågorna många. ”Man låg hela tiden och väntade på snacket” (intervju 8).  

Informanterna saknade en enskild kontakt med läkaren. De sa att de ville ha en förklaring på 

varför just de hade drabbats, hur de skulle undvika att bli sjuka igen samt hur de skulle leva i 

fortsättningen, vad de vågade göra och om de vågade ta i som tidigare; ”Nej, jag fick inget 

eget samtal med honom i enrum så att han kunde förklara för mig” (intervju 8). De beskrev 

en känsla av att de själva måste ställa frågor och ibland undveks kontakt med personalen 

eftersom de var stressade och hade hög arbetsbelastning. ”Man måste fråga själv och oftast 

har man ju auktoritet för den vita rocken, sen så vet man att de är så stressade och de har väl 

inte tid med mig” (intervju 6).  

 

Informanterna upplevde samtalet och information från strokesjuksköterskan som positiv. Det 

var en bra kontakt, de fick ett enskilt samtal och allmän information kring stroke. ”Det var en 

sjuksköterska som förklarade lite hur det fungerade, vad stroke var” (intervju 8). En vanlig 

kommentar från informanterna var dock att de saknade information som var specifik det vill 

säga riktad mot just dem själva. De upplevde informationen allmän och generell som att de till 

exempel skulle ta det lugnare. ”Jag fick ingen information eller kunskap kring hur jag kunde 

må, det har jag saknat” (intervju 4). Informanterna hade erfarenheten av att deras närstående 

deltog i samtalet med sjuksköterskan vilket var positivt eftersom de då kunde prata om det 

efteråt. ”Sen hade vi ett samtal innan vi blev utskrivna, min man var med på samtalet då” 

(intervju 10).  De menade att de i ett tidigt skede inte var mogna för information, de hängde 

inte med i det som sades. ”Det är svårt med information, att ta in det” (intervju 2). 
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Informanterna upplevde utskrivningen från sjukhuset som oklar då de bland annat saknade ett 

enskilt samtal med läkaren. Informationen om vart de skulle vända sig i fortsättningen var 

otydlig. ”Man fick inte ens prata ut med läkaren, var man skulle vända sig” (intervju 8).  De 

menade att vårdkedjan var otydlig eftersom de inte blir kallade utan det är patienten själv som 

förväntas ta kontakt med hälsocentralen. ”Då får du kontakta din husläkare sen då, sen var 

det som jaha nu var mitt ärende avklarat då” (intervju 9).   

 

I samband med utskrivning fick de information om körförbud, ingen hade erfarenhet eller 

kunskap kring detta sedan tidigare och det blev en överraskning. ”Du får inte köra bil på tre 

månader, det bara small till inom mig, jag blev helt blockerad” (intervju 7). De informanter 

som var i arbetsför ålder blev sjukskrivna för en kortare tid. Informationen kring 

sjukskrivningen var generell och de upplevde att de inte fick enskild information kring 

återgång till arbetet. ”Man går hem med ett frågetecken när man blir hemskickad” (intervju 

8).  

 
Tema; Det fungerade inte som förr 

 
Det tar ett tag innan det landar 
Kategorin innehåller informanternas första erfarenhet efter utskrivning. Informanterna 

beskrev svårigheter att acceptera vad som hade hänt, en tendens att negligera allvaret men 

också en känsla av tacksamhet för att de överlevt stroke. Inom denna kategori finns följande 

subkategorier; negligera allvaret, börja förstå, svårigheter att acceptera samt känsla av tur. 

 

Informanterna beskrev initialt en tendens att negligera allvaret efter stroke. De upplevde sig 

återhämtade redan under sjukhusvistelsen och de blev snabbt utskrivna. Deras fysiska 

förmåga var inte påverkad, de kunde röra armar och ben som tidigare vilket gjorde att de hade 

svårt att förstå att det var allvar. ”Jag tyckte att allting gick så fort och bra när jag skrevs ut, 

jag tänkte att det här ordnar till sig” (intervju 2). De blev utskrivna med informationen att de 

hade haft en lindrig stroke, deras tanke var främst fokuserad på att de hade haft tur som kom 

lindrigt undan och att deras fysiska förmåga fungerade som tidigare. ”Det var precis innan 

jag åkte hem, det var då det landade vad det var, att det var allvarligt, men jag har ju 

negligerat det ändå” (intervju 1). 
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De var svårt att ta till sig vad sjukdomen hade fört med sig, de försökte hela tiden leva som 

tidigare, de var svårt att acceptera att symtomen styrde. ”Men just det här med att vila på 

bestämda tider på grund av omständigheterna, det är inte lätt” (intervju 1). Informanterna 

fick börja medicinera vilket inte var helt enkelt att acceptera. ”Som i början med alla tabletter, 

ska jag äta tabletter som aldrig har tagit något, så jag sa med en gång det gör jag bara inte” 

(intervju 8). De sa att en del av förklaringen till svårigheten att acceptera var att de fått en 

uppfattning om att det var en lindrig stroke. De hade uppfattat att deras skada var lindrig och 

inte skulle bli så långvarig. ”Det var ju en mindre stroke jag hade, ja och så blir huvudet lite 

tokigt” (intervju 2). Det blev en process mellan att dels vilja negligera svårigheter men 

samtidigt acceptera och förstå att de behövde lyssna in sin kropp för att må bra. ”Alltså det tog 

ett tag innan det här landade” (intervju 10). 

 

För informanterna blev första tiden hemma en period då de långsamt började förstå att det var 

skillnad. ”När jag kom hem så skulle jag ut och köra snöslunga, det gick ju inte” (intervju 2). 

De beskrev denna upptäckt för sin situation som omtumlande och inget som de hade räknat 

med eller förstått tidigare. ”Efter att jag kom hem. Du vet när man ligger där uppe då var det 

ju inga fysiska aktiviteter, det är inget som irriterar en, då begrep jag att det var ju inte 

färdigt” (intervju 3). Allt eftersom de kognitiva svårigheterna blev tydliga så började insikten 

komma. ”Det blev turbulent när man började inse mer och mer vad är detta för skit” (intervju 

8). Det blev tufft att landa i att allting kanske inte var så bra och så enkelt som de från början 

hade trott. Att få insikt i sitt nya liv blev en lång process. ”Men just insikten att man inte 

orkade med. Det var tufft” (intervju 1).  

 

Trots svårigheter beskrev informanterna en känsla av tacksamhet. De menade att de hade haft 

tur och var tacksamma för att de levde. ”Jag hade sån tur att det inte blev värre” (intervju 8). 

De förstod att det kunde ha blivit mycket värre, de kunde jämföra med andras insjuknande 

tidigare. ”Men om man tittar på många andra så måste jag säga att jag har haft tur” (intervju 

3). De var tacksamma för att de kunde gå själv, använda sin kropp, äta själv och tala. ”Jag har 

lite små defekter, mungipan hänger lite och det rinner lite där ur ibland, vissa ord kan vara 

knepiga, man känner sig trött ibland, med vad är det, ingenting egentligen” (intervju 7). 
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Du fungerar ingenting – det tar bara stopp 
Ovanstående kategori inom detta tema beskriver kognitiva svårigheter som samtliga 

informanter hade erfarenhet av. Inom denna kategori finns följande subkategorier; 

hjärntrötthet, sämre minnesfunktion, att talet inte fungerar, ljud som påverkar på olika sätt 

samt att humöret påverkas. 

 

Den största svårigheten för var hjärntrötthet, som de beskrev som en begränsning eller ett 

handikapp. De kunde beskriva att de tog helt stopp och att när tröttheten kom fick de avbryta 

den pågående aktiviteten och dra sig undan. ”Du fungerar ingenting. Det tar bara stopp. Då 

får man gå ifrån” (intervju 3). Det visade sig att hjärntröttheten var något som de inte hade 

observerat under sjukhusvistelsen utan svårigheterna kom när de var hemma. Även om flera 

berättade att de nog hade fått information att de kunde bli trötta hade de svårigheter att ta till 

sig den informationen eftersom de saknade tidigare erfarenhet. 

 

”Det kom som en käftsmäll att man blev så förbannat trött efter två timmar, det är ju inte 
jobbet som sådant utan det är ju intryck, pratet med gubbarna, ljuden och det hade jag aldrig 
kunnat förstå att det är så” (intervju 1). 
 
Att lära sig förstå hjärntröttheten och att lyssna på kroppens signaler var det som 

informanterna fick börja hantera när de väl var hemma. Det framkom under intervjuerna att 

just detta blev ett stort problem. Att plötsligt behöva vila och gå undan ett par gånger per dag 

var svårt att både förstå och ta till sig. De berättade att de fuskade med detta men att de sedan 

märkte att de fick problem exempelvis dagen efter. För informanterna blev det stor skillnad i 

vardagen, de fick lära om och hela tiden ta hänsyn till något som de egentligen saknade 

kunskap och insikt kring. ”Det enda jag undrar över så är det ju den här tröttheten, det är ju 

ett skit. Det är det jobbigaste av allt ihop” (intervju 1). Ett av problemen som framkom var att 

hjärntröttheten var svår att förstå eftersom den kunde komma även vid de tillfällen som de 

inte kunde förvänta sig. ”Jag kan bara sitta och så plötsligt blir jag astrött” (intervju 9). De 

kunde berätta att de plötsligt utan förvarning bara blev helt utmattade utan någon egentlig 

pågående aktivitet. ”Ibland får jag mina stunder då jag blir schackmatt” (intervju 7). 

Detta blev till ett problem eftersom de då menade att det var svårt att förbereda sig eller 

försöka hitta ett mönster att förhålla sig till.  
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Att anpassa sig och förhålla sig till hjärntröttheten blev i vissa fall familjens uppgift. De 

närmaste fick ta över uppgiften som ”bromsen”. De kunde oftast se det exempelvis i ögonen, 

märka det på att de inte svarade eller notera det på humöret. ”Då är det min hustru som ser 

det, ögonen hänger lite på mig” (intervju 7). Informanterna upplevde detta positivt men 

menade också att tröttheten satte den närmaste familjens tålamod på prov. Det var svårt även 

för de närmaste att förstå symtomen. ”Den där tröttheten var ju hela tiden och den satte 

äktenskapet på prov också” (intervju 1). 

 

När vardagen trängde sig på och livet gick vidare fick informanterna erfarenhet av att hantera 

hjärntröttheten i olika sammanhang i vardagen. Det var svårt med koncentrationen och det var 

ansträngande att lyssna på flera samtidigt. Ibland blev de tvungna att antingen undvika dessa 

sammanhang eller dra sig tillbaka då det blev för svårt att hantera. ”Ibland kan man ju inte 

sitta och snacka med folk, ibland blir det för många, man ska vara koncentrerad på alla” 

(intervju 8). 

 

Hjärntröttheten förde även med sig andra problem, ett av dessa var initiativsvårigheter. Det 

framkom att orken inte räckte till och detta medförde att en del praktiska göromål hela tiden 

fick skjutas upp. Det var svårt för informanterna att förstå sambandet mellan 

initiativsvårigheter och hjärntrötthetens påverkan, istället angav informanterna stress och hög 

arbetsbelastning som orsak. ”Det är så mycket nu så jag bara äsch jag tar det sedan, äh jag 

ringer sen” (intervju 10). 

 

En annan kognitiv svårighet som beskrevs var försämrad minnesfunktion. Informanterna 

berättade att de glömde siffror och att de hade svårare att komma ihåg inplanerade tider. ”Jag 

hade glömt vissa koder, det hade jag inte räknat med när jag skulle in på datorn” (intervju 6). 

Det sämre minnet förde också med sig att de hade svårare att komma ihåg överenskommelser 

som var gjorda exempelvis inom familjen. ”I och med att man har lite minnesförlust, lite svårt 

att komma ihåg, trött och sömnig är man ju” (intervju 2). Det framkom att minnesproblem 

efter minor stroke var något som de inte” hade räknat med”, det gjorde det svårt för dem att 

förhålla sig till problemet. ”Alltså man är ju inte knäpp, men man känner ju att det inte riktigt 

funkar, man glömmer och så” (intervju 2). 
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De kognitiva svårigheterna påverkade också talet. Talet flöt inte på samma sätt som tidigare 

och att det var även svårt att uttrycka sig. De tappade orden och ibland blev det fel ordföljd. 

”Jag har svårt att uttrycka mig ibland, jag hittar inte riktigt orden” (intervju 9). 

 Ett annat problem var ljudkänsligheten. Exempelvis gick det inte längre att lyssna på radio 

hela dagarna som tidigare. Ljud på arbetsplatsen tröttade på ett helt annat sätt än tidigare och 

när de kom hem från arbetet orkade de inte med ljud på fritiden. Deltagarna berättade att det 

blev ett ”brus i öronen” då det blev för mycket folk. ”Det är som vinande telefontrådar” 

(intervju 3). 

 

I samband med ovan beskriva kognitiva svårigheter förekom det även att informanterna hade 

noterat en påverkan på humöret. De beskrev att de inte kände igen sig själva, de kände obehag 

då dessa humörsvängningar kom. ”Jag tycker att det är obehagligt, jag känner inte igen mig 

själv” (intervju 1). När hjärntröttheten kom i samband med eller efter en aktivitet blev de 

frustrerade och irriterade på ett sätt som de inte hade någon erfarenhet av tidigare. Även små 

bagateller kunde göra att de tappade humöret, de orkade inte med i stunden och tappade till 

slut tålamodet. ”Det gick in att det är nog ganska tufft det här, jag märkte att jag orkade 

ingenting” (intervju 1). Detta blev naturligtvis också något som närstående fick lära sig att 

förhålla sig till. ”Ja, det var motigt och är fortfarande, för när jag blir riktigt irriterad, det är 

ju inte så bra för de närmaste” (intervju 3). Informanterna saknade kunskap och förståelse att 

humöret kunde bli påverkat efter stroke, att övriga kognitiva svårigheter till slut även 

påverkade humöret och gjorde att de blev arga och irriterade på ett sätt som de tidigare inte 

hade upplevt. ”Det här att huvudet blir att det påverkar ens humör, det hade jag ingen aning 

om” (intervju 8).  

 

Att komma vidare 
Kategorin innehåller en beskrivning av informanternas förmåga att gå vidare efter minor 

stroke. Det är beskrivningar av hur informanterna lärde sig att skapa egna copingstrategier för 

att hantera sina svårigheter. Den innehåller också beskrivningar kring att vilja skapa en ny 

livsstil men också oro över återinsjuknande. Inom denna kategori finns följande 

subkategorier; skapa copingstrategier, ny livsstil efter stroke samt oro över återinsjuknande.  

  

Informanterna beskrev hur de nu började förstå att de behövde lära sig nya strategier för att 

hantera vardagen. Initialt hade de ignorerat sina symtom men nu långsamt börjat förstå att det 
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sättet som de mådde bäst av var att lyssna på signalerna. De började lära sig att allting tog 

längre tid för dem. ”Det som normalt tar en halv dag har fått ta en och en halv dag” (intervju 

3). Det behövdes en helt annan planering än tidigare. De kunde inte längre planera in flera 

olika aktiviteter utan att ta pauser för vila eller återhämtning. ”Jag tänker mig att jag måste 

lära mig att allting tar längre tid, det tar längre tid än innan och man måste planera in det” 

(intervju 4). De fick ändra sina rutiner för att orka med ”Sova middag har jag aldrig gjort men 

det gör jag nu” (intervju 3).  

 

De förstod att de behövde minska ner på takten och göra det som de kände att de orkade med. 

”Man gör det man orkar i den takten man orkar” (intervju 6). De noterade att de utan att 

tänka på det börjat lyssna in sin kropp på ett helt annat sätt än tidigare. ”Det är ju framför allt 

en sån enkel sak som när du går upp på morgonen så måste jag sitta en stund för att känna att 

nu har du koll” (intervju 8). 

  

Insjuknandet uppfattades som en varning över deras livsstil. De menade att de hade fått en 

andra chans och då förstod att de behövde ändra livsstil för att undvika att bli drabbade igen. 

”Det kanske är en fördel att få en stroke och känna på krafterna, sen att man kommer lindrigt 

undan då har man fått en varning men man har kommit igen” (intervju 3). De kämpade för att 

bli rökfria. ”Jag är jätteröksugen ibland, men nej”(intervju 9). Insjuknandet innebar även att 

de fick börja medicinera och anpassa sig efter det. ”Jag tar min Waran, jag har slutat dricka 

öl och sprit” (intervju 3). Förutom den egen vilja att ändra livsstil framkom en önskan att 

även kunna påverka sin omgivning. De ville gärna påverka någon av sina vänner eller i 

familjen för att undvika ett de skulle råka illa ut. De försökte påverka deras levnadsvanor 

genom exempelvis rökstopp, minska i vikt eller öka på motionen. ”Jag har nästan blivit lite 

av en profet i mitt hemland” (intervju 7). Vid intervjun kunde flera av informanterna 

konstatera att deras nya livsstil varit positiv. De menade att de förändringar de hade gjort var 

positivt för deras hälsa, de hade förstått att ta det lugnare, de anpassade sig mer efter orken 

och lyssnade in kroppens signaler på ett sätt som de inte hade gjort tidigare. ”Jag känner mig 

piggare när jag är pigg” (intervju 8). När informanterna berättade om deras ”nya” liv 

framkom det ofta att de tog det betydligt lugnare tiden efter insjuknandet. De berättade att de 

var hemma mer, deras fritid var lugnare med TV, de tackade nej till olika uppdrag på fritiden 

och menade att de inte ville stressa eller hetsa med sin tid. ”Jag har stannat upp” (intervju 5). 
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Informanterna behövde inte enbart lära sig nya copingstrategier och en ny livsstil, samtidigt 

behövde de hantera sin oro över återinsjuknande. De menade att de hade drabbats av en 

sjukdom som kom plötsligt, från den ena sekunden till nästa, och det blev en oro kring det. 

”Jag reagerar över minsta lilla förändring idag, då gäller det att reagera fort” (intervju 3). 

Just det att det inte fanns någon förvarning och att det fanns en risk för att det kunde komma 

tillbaka, var det som oroade dem mest. ”En viss oro känner man, man vet att man har fått det 

här och det kan komma igen” (intervju 8). Oron gjorde att de undvek vissa aktiviteter för att 

de var oroliga för att återinsjukna, exempelvis simning, att träna hårt, att flyga. ”I mitt 

förstånd kan jag förstå att det inte är större risk att det händer något på flyget” (intervju 4). 

 

Tema; Det var inte lätt att återta kontrollen 
 
Jag orkar inte förklara jag vet att dom inte förstår 
Kategorin innehåller en beskrivning av hur omgivningen reagerade. Det finns berättelser kring 

hur omgivningens reaktion och uppfattning tolkas av informanterna. Vidare finns 

beskrivningar av hur det är att leva med dolda symtom och hur det påverkar relationer. 

Kategorin innehåller följande subkategorier; hur omgivningens reaktion uppfattas, hur 

omgivningens uppfattning tolkas, leva med dolda symtom samt hur relationer påverkas. 

 

Informanterna beskrev hur de uppfattade att omgivningen såg på deras situation och den 

bilden som finns kring stroke. De hade en känsla av att omgivningen hade svårigheter att tro 

på hur de egentligen mådde eftersom deras symtom inte var synliga. ”Ser man då pigg ut som 

jag gör, man får en känsla av att dom inte riktigt tror på en” (intervju 8). Det förde också 

med sig en oro att vad omgivningen skulle tänka kring att de inte arbetade. ”Grannarna 

kanske tänker, jobbar inte han” (intervju 1). De symtom som informanterna hade efter minor 

stroke var samtliga dolda, ingen av dem hade några synliga funktionsnedsättningar. De blev 

frustrerade då de fick kommentarer om att de såg pigga eller friska ut trots att de hade stora 

svårigheter som påverkade hela deras vardag. ”Men möter jag folk nu så säger man men du 

ser så frisk ut” (intervju 6). Att få sin omgivning att förstå deras symtom var en av de största 

svårigheterna. ”Jag orkar inte förklara jag vet att dom inte förstår” (intervju 1).  

 

Informanterna undvek oftast att börja förklara, istället hittade de på ett ärende så att de kunde 

dra sig undan eller komma ifrån utan att behöva förklara. ”Då drar jag mig undan istället, jag 

hittar på att jag ska tvätta eller något bara för att jag inte klarar av att sitta där, det blir för 
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mycket i skallen att ta in alltihop” (intervju 8). De dolda symtomen kunde också utgöra en 

möjlighet att inte behöva visa för omgivningen att de haft stroke eller fortfarande hade 

svårigheter. De menade att de kunde hålla masken utåt och inte behövde prata om sjukdomen 

hela tiden. ”Jag har ju förmånen att få vara både frisk och dålig” (intervju 6).  

 

Informanterna menade att det hade varit enklare om de hade haft synligt funktionsnedsättning 

exempelvis gips eller en förlamad arm. ”Det hade varit enklare om funktionsnedsättningen 

hade suttit i höger armen, nu är det ju huvudet” (intervju 1). De sa att det som är synligt får 

omgivningen mer förståelse för exempelvis en rollator, ett gips eller en förlamad arm. 

Informanterna menade att det finns en bild över hur en person ska se ut efter stroke och efter 

minor stroke stämmer inte den bilden in. ”Ja helst ska man ju inte kunna gå och helst inte 

kunna prata riktigt heller” (intervju 10). De menade också att så var det för dem själva också, 

före stroke, att det som finns bakom det reflekterar man oftast inte över. ”Det andra bakom 

det har man ju aldrig reflekterat över” (intervju 3). De konstaterade att det är bara det yttre 

som syns, insidan kan det vara helt annorlunda ”Men så kan man ju vara hur trasig som helst 

på baksidan” (intervju 7).  

  

Informanterna menade att de tillbringade mer tid hemma och att det sociala umgänget hade 

minskat.  De tyckte att de så väl behövde omgivningens stimulans och försökte att anpassa sig 

efter deras ork. ”Sen hade jag tack och lov idrottsplatsen att gå till, träffade folk, så jag var 

inte hemma mycket och satt och tyckte synd om mig själv” (intervju 8). De ville helst anpassa 

sig utan att behöva engagera omgivningen, de menade att det sparade kraft och energi att 

slippa förklara. ”Igår gick jag och la mig, vi har en sån där brits, då gick jag och la mig där 

istället” (intervju 8). Informanterna berättade att de hade ändrat en del vanor för att ändå orka 

med att träffa sina vänner. ”Om folk kommer hit så bjuder vi hit dom vid klockan tre istället så 

får dom åka hem vid nio” (intervju 1). För de informanter som hade barnbarn hade den 

relationen påverkats mest negativt. De orkade inte med barnens intensitet men hade svårt att 

sätta gränser. ”Då kom dottern och hennes barn, dom är 3 och 6, och då så hade jag den där 

känslan fan kan dom inte åka hem” (intervju 1).   

 

Återgång till arbetet 

Följande kategori är inriktad på återgång till arbetet. Den innehåller bland annat en 

beskrivning av en ökad svårighet att hantera arbetsmiljön, samt deras erfarenhet av att vara 
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långtidssjukskrivna och att arbetspröva. Inom kategorin finns följande subkategorier; 

arbetsmiljön påverkar, fritiden påverkas, erfarenhet av att vara långtidssjukskriven, erfarenhet 

av att arbetspröva, stöd. 

 

Sjukskrivningsperioden för de yrkesverksamma informanterna varierade mellan en vecka och 

till flera månader. De med kort sjukskrivningsperiod fick anpassa sin vardag och koncentrera 

sig på att klara av arbetet på egen hand. Arbetsmiljön påverkade på ett helt annat sätt än 

tidigare, de blev tröttare, fick huvudvärk och hade svårigheter att koncentrera sig på arbetet. 

”Ibland när jag sitter med flera barn, alltså jag klarar det för det är mitt jobb men jag klarar 

inte av det i huvudet för jag blir helt slut” (intervju 10).  Informanterna upplevde att de hade 

svårare att hitta copingstrategier för att klara arbetet, det handlade mer om att bita ihop och 

klara av sin arbetsdag. ”Det är ju ingenting man får visa på jobbet på något vis, den smällen 

får man sen när man kommer hem” (intervju 10). 

 

Det som också blev lidande var deras fritid. All kraft gick åt till att klara arbetet och när de 

kom hem var de helt utmattade. ”När jag kommer hem så är jag alltså helt slut” (intervju 10). 

De fick anpassa sin fritid och hålla sig hemma för de orkade inte med någon kvällsaktivitet 

vilket gjorde att deras vardag mest handlade om att arbeta och återhämta sig på kvällen. ”Jag 

är mer trött och jag har svårare att koncentrera mig hemma när jag kommer hem från 

jobbet” (intervju 3).  

 

De informanter som kunde beskriva erfarenheter av längre tids sjukskrivning hade en annan 

erfarenhet av återgång i arbete. I ett tidigare skede hade de räknat med att börja arbeta efter 

sjukskrivningen och det blev en svår omställning för dem när de började inse att det skulle ta 

tid. ”Jag har inte varit sjukskriven sedan -89, det är en omställning” (intervju 5). Återgången 

till arbetet blev en lång process med perioder av arbetsprövning. ”Jag tyckte det var 

jättelöjligt att gå till arbetsplatsen en timme, vad fan, det är ju ingen mening, men jag var ju 

jättetrött ändå efter den timmen” (intervju 1). Trötthet, svårigheter att koncentrera sig och 

ljud var det som var svårast i arbetsåtergången. Det blev en frustration för informanterna 

eftersom de för övrigt upplevde sig återställda.” Jag har ju yrkeskunskaper, intellektet och det 

har jag ju kvar, men frustration över att känna sig som vanligt med sitt intellekt i behåll men 

ändå så blir jag så dödens trött” (intervju 1). 
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Informanterna hade positiva erfarenheter av stödet från kollegor och arbetsledning. De 

berättade att stödet och förståelsen de hade mött på sina arbetsplatser var positivt. Ingen av 

informanterna hade erfarenhet av misstroende på sin arbetsplats. ”Jag har förstående kollegor 

och kunder, ingen press från företaget, det känns jättebra” (intervju 7).  

 

Diskussion 

Metoddiskussion 

Kvalitativa metoder används då syftet är att få veta mer om mänskliga fenomen som 

uppfattningar, erfarenheter, upplevelser, tankar, förväntningar, motiv och attityder (Paulsson, 

2008). Studien genomfördes med en kvalitativ ansats vilket var relevant eftersom syftet var att 

belysa erfarenheter efter minor stroke. I kvalitativ forskning används begreppen trovärdighet, 

pålitlighet och överförbarhet för att beskriva en studies tillförlitlighet (Graneheim & 

Lundman, 2004). 

 

Valet av informationskälla är viktig för studiens trovärdighet ( Polit & Beck, 2007). I denna 

studie gjordes ett bekvämlighetsurval av inremitterade patienten med minor stroke. Att välja 

informanter med olika erfarenheter ökar möjligheten att belysa frågeställningen från olika 

aspekter (Granehiem & Lundman, 2004). Urvalet gjordes utifrån diagnos och inte ur genus 

eller åldersperspektiv. Detta kan vara en begränsning i resultatet. Påverkan efter minor stroke 

kan vara olika beroende på ålder, tidigare aktivitetsnivå eller kön. För att få ytterliggare 

kunskap kring erfarenhet efter minor stroke behövs ett urval med större variation och med 

andra tidsintervall (Tellier et al., 2011). 

 

Ett annat sätt att säkerställa trovärdigheten är att forskaren är väl insatt i ämnesområdet, vilket 

ökar samspelet mellan forskaren och intervjupersonerna (Kvale & Brinkmann, 2009). Jag har 

redogjort för min kunskap och min förförståelse för ämnet. Att använda intervjuer för 

datainsamling är mycket vanligt inom kvalitativ forskning. Intervjun ger informanterna 

möjlighet att dela med sig av sina erfarenheter utan att hålla sig till ett ämne och gör det 

möjligt för nya teman att komma fram, oberoende av forskaren ( (Tellier et al., 2011). Ett 

viktigt skäl att använda intervjuer är att intervjusituationer ger möjlighet att gå djupare än vid 

exempelvis enkäter. Dessutom finns möjlighet till interaktion, till exempel att ställa 

följdfrågor (Backman et al., 2012). Intervjun har en unik möjlighet att komma åt och beskriva 
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den levda vardagsvärlden, den söker beskrivning och förståelse hos centrala teman i 

intervjupersonens livsvärld. (Kvale & Brinkmann, 2009). Ett problem med intervjuer är att 

det finns en möjlighet att intervjuaren påverkar respondenten vid intervjusituationen.  Denna 

påverkan kan behöva tas i beaktning vid tolkning av, och slutsats utifrån de data som 

samlades in. Detta är viktigt att betänka såväl före och under intervjun som efter intervjun, när 

insamlade data ska bearbetas och användas (Backman et al., 2012).  På grund av att det fanns 

en beroenderisk vid intervjusituationen behövde jag bli medveten om detta. Enligt 

rekommendationer från etiska kommittén gavs information samt inhämtades samtycke från en 

annan yrkeskategori.  På så sätt hade inte informanterna en relation till mig före intervjun men 

risken för beroende fanns eftersom jag ansvarar för tremånadersuppföljning som gjordes i 

samband med intervjun. Informanterna uppmuntrades att så exakt som möjligt beskriva sina 

erfarenheter, de kunde tillåtas tala fritt för att minska risken för påverkan och intervjuguiden 

användes för att hålla ett relevant innehåll (Backman, et al., 2012).  Då informanterna 

uppmuntrades att berätta om sina erfarenheter började samtliga att berätta om den akuta fasen 

med tiden på sjukhuset, vilket från början inte var ett medvetet val.  

 

Studiens trovärdighet är också beroende av valet av analysmetod samt hur väl författaren kan 

välja ut relevanta meningsenheter. För långa meningsenheter kan innehålla flera varierande 

meningar, vilket kan medföra svårigheter att inordna dem i kategorier. Ett sätt att öka 

trovärdigheten är att visa exempel på analysprocessen (bilaga 7). Genom beskrivning av 

analysprocessen och med illustrerande exempel på kondensering och abstrahering ökar 

möjligheten till en annan kontext. Ett rikt resultat med illustrativa citat underlättar för läsaren 

att kunna göra alternativa tolkningar (Graneheim & Lundman, 2004). Ett annat är att diskutera 

processen med handledaren, vilket har gjorts vid ett flertal tillfällen samt att resultatet är 

närvarande på ett sätt som tillåter läsaren att söka alternativa tolkningar (Graneheim & 

Lundman, 2004).  

 

Studiens pålitlighet kan påverkas då data är omfattande och insamlingen sträcker sig över lång 

tid. Graneheim & Lundman (2004) menar att det är viktigt att använda samma intervjuguide 

för alla deltagare men å andra sidan är att intervjua en föränderlig process under vilken 

intervjuaren förvärvar nya insikter som sedan kan påverka följdfrågor.  Intervjuerna skedde 

under fyra månader, transkriberingen skedde i nära anslutning och analysprocessen inleddes 

först efter att samtliga intervjuer genomförts. Intervjutexten har lästs igenom vid ett flertal 
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tillfällen och tolkningen har reviderats under hela analysprocessen. Min förförståelse kan ha 

inverkat på analysen men för att minska risken har analysprocessen diskuterats med 

handledare vid ett flertal tillfällen.  

 

Överförbarheten refererar till i vilken utsträckning resultaten kan överföras till en annan 

kontext (Graneheim & Lundman, 2004). Forskarens arbete är att ge en detaljerad och 

beskrivande information som gör det möjligt för läsaren att uppskatta överförbarheten till 

annan kontext (Polit & Beck, 2012). Kontexten och informanterna har beskrivits utifrån 

inklusion- samt exklusionskriterier.  

 

Resultatdiskussion 

Syftet med min studie var att få erfarenheter från patienter som drabbats av minor stroke. Då 

informanterna uppmuntrades att beskriva sina erfarenheter började de med tiden på sjukhuset. 

Resultatet inleds därför med när informanterna valde att söka vård och hur de upplevde en 

begränsad delaktighet från sjukvårdens sida.  

 

I den svenska hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) föreskrivs att patienter ska vara 

delaktiga i sin vård och behandling. Vården ska enligt lagen utformas i samråd med patienten. 

En förutsättning för detta är att patienten får information om sin sjukdom och behandling 

(Berglund, 2012). I resultatet beskrivs informanternas erfarenhet av att de saknade ett enskilt 

samtal med bland annat en förklaring på varför just de hade drabbats. De undvek kontakt med 

personalen eftersom de uppfattade dem som stressade. Patienternas lidande 

uppmärksammades inte och därmed fråntogs de rätten att ta aktiv del i sin egen hälsoprocess 

och i vårdandet (Dahlberg & Segesten, 2010). 

 

Patienter med minor stroke blir snabbt utskrivna från sjukhuset eftersom de är oberoende i 

dagliga aktiviteter och förväntas av sjukvården att bli återhämtade. Det finns få studier i 

konsekvenser efter minor stroke eftersom dessa patienter anses ”må bra” och därmed inte är 

aktuella för forskning (Carlsson, 2007., Edwards et al., 2006 ). Likväl har dessa individer trots 

deras oberoende i det dagliga livet en hel del gemensamt med dem som drabbats av en större 

stroke, bland annat har personer med minor stroke lika stor risk för återinsjuknande som 

övriga (Tellier, 2009).  
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Föreliggande studies resultat visar att informanterna upplevde svårigheter att förstå den 

informationen som gavs, den var för generell och de saknade tidigare erfarenhet. Ett exempel 

var hjärntrötthet som var ett av deras största problem, detta visste flera att de nog hade fått 

information kring med det var svårt att förstå eftersom tidigare erfarenhet saknades. Det var 

först då de kom hem som de förstod hur hjärntrötthet kunde erfaras. Patientens delaktighet 

handlar om att ha möjlighet att ta ansvar för och påverka sin hälsosituation, vilket kan vara så 

mycket mer än att bara få information. De flesta lider idag ingen brist på information men det 

kan vara svårt att omsätta informationen i sina liv. Informationen måste vara igenkännbar i 

patientens liv för att verka relevant (Berglund, 2012). Information är en omhuldad företeelse i 

vården som efterfrågas i stor utsträckning, en stor del av det som idag benämns information 

skulle behöva utvecklas till vårdande samtal (Dahlberg & Segesten, 2010).  

 

En öppen och följsam livsvärldshållning är nödvändig om patienterna ska kunna känna 

delaktighet i hälso- och vårdprocesser (Dahlberg & Segesten, 2010, Tellier et al., 2009). Då 

en individ drabbas av sjukdom förändras livssituationen vilket skapar behov av ett lärande 

som syftar till att hantera den förändrade situationen och återfinna jämvikt och balans i livet. 

Sjukvården kan då finnas med sin expertkunskap om sjukdom och behandling, men för att 

denna kunskap ska bli användbar måste vårdaren möta patienten i dennes livsvärld (Berglund, 

2012). Enligt Gadamer (2003) utgör sjukdom ett motstånd, något som tränger sig på och som 

människan inte vill förena med sitt liv. Det krävs att den drabbade reflekterar över livet, 

lidandet, livsviljan och arbetet och inte endast lär sig om sjukdomen. Initialt finns ett 

motstånd mot sjukdom, mot att lära och att förändras. Sjukvården har en uppfattning att 

patienten antas ha ”köpt” hela sjukdomssituationen. Det genuina lärandet framträder då den 

drabbade har gått från att ignorera sin sjukdomssituation till att leva mer utifrån sina egna 

förutsättningar (Berglund, 2012).  

 

Informanterna i denna studie beskriver en oklar utskrivning med bland annat otydlig 

information vart de skulle vända sig och råd om fortsatt livsstil. Patienter vill och behöver 

veta för att kunna ta ansvar för sin egen hälsa och leva ett gott liv trots sjukdom eller annan 

ohälsa. Att ställa frågor och ge råd om hur patienten kan vårda sin hälsa i det dagliga livet kan 

spegla ett intresse för patientens värld och innebära att patienten känner sig sedd och lyssnad 

på (Dahlberg & Segesten, 2010). 
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Föreliggande studies resultat påvisar vidare att informanterna fick lära sig att anpassa sin 

vardag, sitt familjeliv, fritidsaktiviteter och på egen hand. Oro över återinsjuknande, att skapa 

copingstrategier samt livsstilsförändringar är också exempel på det som informanterna fick 

hantera själva eller tillsammans med sin familj. Att hantera lärandet ensam minskar 

möjligheterna att den drabbade kommer att kunna påverka sjukdomsförloppet och dess 

inverkan på livet. Lärandet i att leva med långvarig sjukdom beskrivs som att lära känna och 

leva med en främling som oönskat tränger sig på i livet. Främlingen ska förstås som 

sjukdomen, men också som den sviktande kroppen. Lärandet innebär att lära känna 

främlingen och förstå hur den påverkar kroppen och livet. Det innebär också att lära sig 

hantera rädslan inför en osäker framtid (Berglund, 2012). Med livsvärlden som grund kan 

vården bejaka och hjälpa patienten att kommunicera livsvärlden om vi vill att de ska kunna ta 

tag i sina hälsoprocesser och aktivt arbeta mot en högre nivå av hälsa och välbefinnande 

(Dahlberg & Segesten, 2010).  

 

Konsekvenser av stroke är mycket varierande för den som drabbas. Resultatet visar att även 

de som får en stroke som från början bedömts som lindrig också kan få konsekvenser som 

leder till svårigheter att hantera sin vardag. Resultatet visar att personer med minor stroke 

främst hanterar kognitiva svårigheter så som hjärntrötthet, koncentrationssvårigheter, sämre 

minne samt påverkan på humöret. Tidigare studier påvisar att personer som drabbats av minor 

stroke har konsekvenser med försämrad funktion och påverkan på livskvalitén. Det finns 

studier som rapporterar om minnesproblematik, ångest, påverkan på humöret och depression 

hos fler än 70 % av patienter med minor stroke ett år efter insjuknandet (Carlsson et al., 

2003., Duncan et al.,1997., Edwards et al., 2006., Tellier et al., 2011). En annan studie har 

påvisat att trots att 95 % av deras informanter uppskattade sig själva som helt självständiga 

menade 87 % att de fortfarande hade svårigheter efter deras minor stroke. De största 

förändringarna som framkom var minskad social aktivitet, koncentrationsproblem och 

påverkan på humöret (Edwards et al., 2006). Tidigare forskning tyder på att de faktorer som 

påverkar livstillfredsställelse hos personer med minor stroke är annorlunda än för 

strokedrabbade med större funktionsnedsättningar. En förklaring till detta menar författaren 

kan vara att personer med minor stroke inte behöver fokusera sin energi på sitt beroende i 

dagliga aktiviteter (Edwards et al., 2006).  

 



 

 

 

28 
 

I resultatet framkommer även svårigheter att leva med dolda handikapp. Det saknas generellt 

synliga handikapp efter minor stroke och att funktionshinder var dolda beskrevs också i 

termer av att det var svårt för andra att förstå och därmed svårt att förklara för andra. Det 

gjorde det också svårt att närstående att bedöma grad av hjälpbehov och stöd. Interaktionen i 

familjen hade förändrats och informanterna upplevde begränsningar i att kunna bidra med sin 

del. Aktiviteter med krav på flexibel kognitiv kapacitet hade för en del blivit svåra exempelvis 

att umgås med barnbarnen, sociala sammankomster, idrottsevenemang. Resultatet visar på 

betydelsen att öka kunskapen om dolda funktionshinder efter stroke inom vård, rehabilitering 

och till närstående. Tidigare forskning menar att personer med dolda funktionshinder ofta 

upplever et förlamande trötthet, de är starkt påverkade av omgivningen och stresskänsliga 

vilket påverkar i stort sett alla deras aktivitetsområden. De är osäkra på sin själveffektivitet, 

känner sig oförstådda av sin omgivning, tappar självförtroendet och undviker situationer där 

de inte känner sig säkra. Dessa personer får ofta problem vid återgång till arbete och är i stort 

behov av stöd (Andersson, 2007).  

 

Ett strokeinsjuknande innebär inte enbart att råka ut för en allvarlig sjukdom utan det utgör 

också en riskfaktor för att återinsjukna i en ny stroke. Föreliggande studies informanter 

bekräftade också detta. De var observanta på förändringar i kroppen och de avstod vissa 

aktiviteter. I Carlssons studie kring konsekvenser i vardagen efter minor stroke (2007) 

påvisade resultatet att vardagen ett år efter insjuknandet fortfarande präglades av osäkerhet 

om hur det skulle gå. För de personer som hade upplevt otillräcklig rehabilitering och stöd 

kunde detta leda till grubblande som påverkade förmågan att hantera den nya livssituationen. 

En annan tidigare studie inriktad mot stress och ångest efter minor stroke påvisade att 31 % 

uppvisade ett år efter insjuknandet tecken på posttraumatisk stress (McCoy, 2006). 

 

I resultatet beskrev också informanterna erfarenhet av livsstilsförändring. Enligt Berglunds 

(2012) forskning kan sjukdom medföra en möjlighet att stanna upp, att lära känna sig själv 

och därmed få en chans till livsstilsförändringar. För att detta ska vara möjligt måste 

livsvärlden bli synlig. Sjukdomen måste integreras fullt ut i individens livssammanhang.  
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Konklusion 

Föreliggande studies resultat visar att även det som har bedömts som minor stroke kan ha en 

påverkan på utförandet av dagliga aktiviteter, i arbetslivet och i det sociala livet. Studiens 

informanter beskriver en liknande påverkan trots att de är oberoende i vardagliga aktiviteter. 

Att drabbas av minor stroke är komplext, patienter blir oftast snabbt utskrivna från sjukhuset 

och får själva hantera sina svårigheter. Inför utskrivning behövs information ur ett 

patientperspektiv, det är först när stödet och informationen förmår att möta patienternas 

livsvärld som det uppstår delaktighet (Dahlberg & Segesten, 2010). Genom information till 

den drabbade och omgivningen kan oro minskas och det kan underlätta att komma igång med 

meningsfulla aktiviteter (Andersson, 2007, Röding et al., 2007, Carlsson, 2007).  

Resultatet bekräftar nyttan av tidig uppföljning för dessa personer. Idag finns en rutinmässig 

tremånadersuppföljning, vi behöver gå utanför dessa ramar och erbjuda en individanpassad 

uppföljning. Resultatet i denna studie samt även tidigare forskning ger anledning till att 

fundera över vilka kriterier som ska gälla för möjligheter till rehabilitering. Det behövs vidare 

forskning för att undersöka effektiviteten av rehabilitering av personer som drabbats av minor 

stroke (Rochette et al., 2007, Tellier et al., 2009).  
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Bilaga 1 Förfrågan om samtycke till studie från verksamhetschef 
 

 
 

Studiens syfte är att beskriva patienters erfarenhet efter minor 
stroke 
Studien kommer att fokusera på patienters erfarenheter efter utskrivning från 
sjukhuset. Mina förhoppningar är att studien ska kunna bidra till ökad kunskap 
och förståelse för stroke patienters situation. 
 
Jag kommer att träffa patienten i samband med den rutinmässiga tre månaders 
uppföljningen. Vi börjar med intervjun, vilket kommer att ta ca en timme och 
därefter avslutar vi med tre månaders uppföljning enligt gällande rutiner. För att 
underlätta under intervjun kommer allt material att spelas in på band. Allt 
material kommer att raderas då studien är färdigställd och patienten kommer inte 
att kunna identifieras. 
 
Patienten kommer när som helst att kunna avbryta deltagandet utan att behöva 
motivera varför. 
 
Samtycke till studie: 
 
_____________________________ 
Håkan Ehlin Verksamhetschef 
 
Magisterstudent: 
Anette Danielsson Sjuksköterska Rehabmottagningen HRK, Länssjukhuset Kalmar 
0480/84006              anetted@ltkalmar.se 
 
Handledare: 
Mona From Attebring Sjuksköterska, Medicine Dr, Lektor i vårdvetenskap, Institutionen för 
hälso- och vårdvetenskap, Linnéunviversitetet, Växjö. 
0470/708334  mona.from_attebring@lnu
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Bilaga 2 Informationsbrev till patient gällande deltagande i 
studie 
 

 
 
Hej! 
 
Syftet med studien är att beskriva patienters erfarenhet efter en stroke och jag 
fokuserar på tiden efter utskrivning från sjukhuset. Jag är intresserad av att 
höra Dig berätta om Dina erfarenheter. Mina förhoppningar är att studien ska 
kunna bidra till ökad kunskap och förståelse för stroke patienters situation. 
 
Jag kommer att träffa Dig i samband med återbesöket, som Du just fått 
kallelse till. Vi börjar med intervjun, vilken kommer att ta ca en timme och 
därefter avslutar vi med det traditionella samtalet som är mer inriktat mot din 
aktivitets- och funktionsnivå efter stroke. 
 
För att underlätta under intervjun kommer allt material att spelas in på band. 
Allt innehåll kommer att raderas då studien är färdigställd och det Du säger 
till mig under besöket kommer att behandlas så att ingen obehörig har 
tillgång till det. Det är bara jag som kommer att veta vad just Du sagt under 
intervjun, Du kommer alltså inte att kunna identifieras. 
 
Du har rätt att närhelst Du vill avbryta ditt deltagande utan att motivera varför 
och utan att din behandling påverkas. 
 
Jag kommer att ringa till dig om ett par dagar för att höra om Du vill delta i 
studien. Då berättar jag gärna mera om undersökningen. 
 
 
Magisterstudent: Anette Danielsson Sjuksköterska Rehabmottagningen HRK, 
Länssjukhuset Kalmar0480/84006            anetted@ltkalmar.se 
 
 
Handledare:Mona From Attebring Sjuksköterska, Medicine Dr, Lektor i 
vårdvetenskap, Institutionen för hälso- och vårdvetenskap, 
Linnéunviversitetet, Växjö. 
0470/708334  mona.from_attebring@lnu.se 
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Bilaga 3 

 

 
 

Samtyckesformulär 

 
Beskrivning av patienters erfarenhet efter en stroke. Deras erfarenhet inför 
och efter utskrivning från sjukhuset. 
 
Jag har tagit del av information om studien och jag har fått möjlighet att ställa 
frågor. Jag har fått information om att mitt deltagande är frivilligt och att jag 
när som helst kan avbryta mitt deltagande. 
 
Jag samtycker härmed till att delta i studien: 
 
Datum______________________________ 
 
Namnunderskrift_______________________________ 
 
Namnförtydligande_____________________________ 
 
Ansvariga 
 
Magisterstudent: 
 
Anette Danielsson Sjuksköterska Rehabmottagningen HRK, Länssjukhuset 
Kalmar 
 
0480/84006              anetted@ltkalmar.se 
 
Handledare: 
 
:Mona From Attebring Sjuksköterska, Medicine Dr, Lektor i vårdvetenskap, 
Institutionen för hälso- och vårdvetenskap, Linnéunviversitetet, 
Växjö.0470/708334 
 
mona.from_attebring@lnu.se 
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Bilaga 4 
Informationsbrev till chef på Rehabmottagningen 
samt berörd personal angående Magisteruppsats. 
 

 
 

Syftet med studien är att beskriva patienters 
erfarenhet efter minor stroke 
 
Studien fokuserar på patienternas erfarenheter efter utskrivning 
från sjukhuset. Mina förhoppningar är att studien ska kunna bidra 
till ökad kunskap och förståelse för stroke patienters situation efter 
utskrivning.  
Jag kommer att träffa patienten i samband med den rutinmässiga 
tre månaders uppföljningen. Vi börjar med intervjun, vilket 
kommer att ta ca en timme och därefter avslutar vi med tre 
månaders uppföljning enligt gällande rutiner. För att underlätta 
under intervjun kommer allt material att spelas in på band. Allt 
material kommer att raderas då studien är färdigställd och 
patienten kommer inte att kunna identifieras. 
 
Patienten kommer när som helst att kunna avbryta deltagandet 
utan att behöva motivera varför. 
 
Magisterstudent: 
Anette Danielsson Sjuksköterska Rehabmottagningen HRK, Länssjukhuset 
Kalmar 
0480/84006              anetted@ltkalmar.se 
 
Handledare: 
 
Mona From Attebring Sjuksköterska, Medicine Dr, Lektor i vårdvetenskap, 
Institutionen för hälso- och vårdvetenskap, Linnéunviversitetet, Växjö. 
0470/708334  mona.from_attebring@lnu.se 
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Bilaga 5  
 
 
 
 
 
Anette Danielsson  
Rehabmottagningen  
Länssjukhuset Kalmar  
391 85 Kalmar  
anetted@ltkalmar.se  
 
Projektet (dnr. EPK 128-2012): Beskrivning av patienters erfarenheter 
efter en minor stroke  
 
Rådgivande yttrande: Ansökan, som är väl formulerad, beskriver ett 

studentarbete att utföra inom ramen för magisterstudier. Studien är 
intressant och viktig. Det antyds att publicering i vetenskaplig tidskrift är 
möjlig. Det sistnämnda skulle innebära att studien bör betraktas som 

forskning och därmed omfattas av etikprövningslagen och prövas av 
regional etikprövningsnämnd.  
 

Den genomförda egengranskningen anger möjlig risk för frivillighet för 
deltagarna relaterat till den beroendeställning som uppstår mellan 

intervjuare (även behandlare) och patient. Kommittén har även funderingar 
kring det faktum att studenten har tillgång till den intervjuades journal och 
att samtycket ska scannas in i journalen (p.14). Ska journalen ingå i 

materialet för uppsatsen? Har patienten gett sitt samtycke till det?  
Ansökan har ett väl formulerat informationsbrev.  
 

Kommitténs råd är att kontakta regional etikprövningsnämnd i det fall 
avsikten är att publicera resultat i vetenskaplig tidskrift.  
I det fall studien ”endast” ska resultera i ett studentarbete så bör student 

och handledare överväga former för inhämtande av informerat samtycke. 
Kanske kan någon oberoende person vara den som informerar och 
inhämtar samtycke och att studieledaren (student) därefter kontaktar för 

intervju. Detta för att undvika att personer känner sig tvingade att delta på 
grund av beroende till behandlaren.  
 

Karlskrona 2012-04-27  
 

Etikkommittén Sydost  
 

Göran Holst/Ordförande 
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Bilaga 6 Intervjuguide 

-    Huvudfråga; 

- Kan Du berätta för mig om tiden efter utskrivningen från 

sjukhuset! 

- Uppföljningsfrågor; 

- Kan Du utveckla? 

- Hur menar Du nu? 

- På vilket sätt? 

- Huvudfråga; 

- Hur var dina förväntningar när Du kom hem? 

- Uppföljningsfrågor; 

- Kan Du utveckla? 

- Hur menar Du nu? 

- På vilket sätt? 

- Huvudfråga; 

- Vilken typ av stöd eller hjälp fick du inför utskrivningen? 

- Uppföljningsfrågor; 

- Kan Du utveckla? 

- Hur menar Du nu? 

- På vilket sätt? 

Huvudfråga; 

- Vilken typ av stöd eller hjälp har Du behövt efter utskrivningen? 

- Uppföljningsfrågor; 

- Kan Du utveckla 

- Hur menar Du nu 

- På vilket sätt? 
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Bilaga 7 Exempel på analysprocessen 

 

 
Meningsenhet Kondensering Kod subkategori kategori Tema 
I och med att 
man har lite 
minnesförlust, 
lite svårt att 
komma ihåg, 
trött och 
sömnig är 
man ju 

Lite 
minnesförlust, 
trött och 
sömnig 

Sämre minne  
av trötthet 

Sämre 
minnesfunktion 

Du fungerar 
ingenting – 
det tar bara 
stopp 

Det 
fungerade 
inte som 
förr 

Du fungerar 
ingenting. Det 
tar bara stopp. 
Då får man gå 
ifrån 
 

Ingenting 
fungerar, det 
tar stopp, får 
gå ifrån. 

Det tar stopp Hjärntrötthet Du fungerar 
ingenting – 
det tar bara 
stopp 

 

Ibland får 
jag mina 
stunder då 
jag blir 
schackmatt 

Ibland blir jag 
schackmatt 

Blir schackmatt Hjärntrötthet Du fungerar 
ingenting – 
det tar bara 
stopp 

 

Men just 
insikten att 
man inte 
orkade med, 
det var tufft 

Insikten att 
man inte 
orkade med 
var tufft 

Insikt i sin ork Börjar förstå Det tar ett 
tag innan det 
landar 

 

Alltså det tog 
ett tag innan 
det här 
landade 
 

Det tog ett tag 
innan det 
landade 

Tar tid  Svårigheter att 
acceptera 

Det tar ett 
tag innan det 
landar 

 

Jag tyckte att 
allting gick så 
fort och bra 
när jag skrevs 
ut jag tänkte 
att det här 
ordnar till sig 

Allt gick fort 
och bra, tänkte 
att det här 
ordnar till sig 

Känna sig 
förhoppningsfull 

Negligera 
allvaret 

Det tar ett 
tag innan det 
landar 
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