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    ABSTRACT 
     Background: Stroke is one of the most common diseases in Sweden and the third most  
     common cause of death. Individuals with “minor stroke” i.e. with none or small 
     physical functional obstruction, often discharges from the hospital directly to 
     their own home after a short time. Stroke-unit care seems to be an efficient  
     care and should make the basis for all manage of patients who suffer from stroke 
     disease. Aim:The aim of this study was to describe how it is for stroke patients 
     the first month after discharge from a stroke-unit to their own home 
     without any help from the community. Method: Data collection was accomplished with 
     seven interviewes. The data was analyzed by qualitative content analysis. Result:The  
     results are presented in five categories: Anxiety/fear to get sick again, To see  possibilitys 
     for the future, A loss of  earlier habits, To feel gratitude and The feeling of being treated 
     different.  Conclusion:The results showed that these persons experienced a change in their 
     lifeworld. These experiences proves effects on both a physical, psychological and  
     social level. This study indicate the importance of right information given, especial to 
     patients with short time in hospital. 
    
 
 
 
     Keywords:, experience, interviews, patient, stroke, qualitative content analysis. 
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    SAMMANFATTNING 

     Bakgrund: Stroke är en av våra vanligaste folksjukdomar och den tredje  
     vanligaste dödsorsaken. Personer med ”lindrig stroke” dvs. inga  
     eller små fysiska funktionshinder skrivs ofta ut direkt från akutsjukvården  
     till hemmet efter en kort vårdtid. Vård vid en strokeenhet är en effektiv  
     vårdform och utgör basen för omhändertagandet av alla patienter som  
     insjuknat i stroke. Syfte: Föreliggande studies syfte var att beskriva hur personer, som  
     förstaingångsinsjuknat i stroke och som skrivs hem utan några kommunala  
     insatser, upplever den första månaden efter utskrivning från en strokeenhet. Metod:  
     Datainsamlingen har genomförts med sju personer som intervjuades. Datan analyserades 
     med en kvalitativ manifest innehållsanalys. Resultat:  presenteras i fem kategorier:  
     Oro/rädsla för att insjukna igen, Att se möjligheter för framtiden, Förlust av tidigare 
     vanor, Att känna tacksamhet samt Känslan av att behandlas  annorlunda. Slutsatser:  
     Resultatet tyder 
     på att dessa personer upplever förändringar i sin livsvärld. Effekterna av dessa 
     förändringar visar sig, både på ett fysiskt, psykologiskt och socialt plan. Denna studie 
     visar på betydelsen av att rätt information ges, framförallt för patienter som 
     har korta vårdtider.  
 
 
 
 
     Nyckelord: intervjuer, kvalitativ innehållsanalys, patient, stroke, upplevelser.  
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FÖRORD 
Efter många års erfarenhet av att arbeta vid en strokeenhet så har funderingarna många gånger  

kommit på hur patienter som skrivs hem utan kommunala insatser upplever den första tiden i 

hemmet. Kommunala insatser (bistånd) beskrivs i Socialtjänstlagen (SFS 2001:453 §7) som 

att socialnämnden ska verka för att människor som av fysiska, psykiska eller andra skäl möter 

betydande svårigheter i sin livsföring ska beredas möjlighet att delta i samhällets gemenskap. 

Varje kommun har ansvar för socialtjänsten i sitt område och hemtjänsten ses som en form av 

stöd, av varierande grad och form i hemmet, för att personen ska kunna bo kvar hemma. Be-

hov av hemtjänst bedöms utifrån den enskilde personens behov och beviljas av medicinska 

skäl på grund av fysisk och/eller psykisk funktionsnedsättning eller av sociala orsaker. Hjäl-

pen kan innefatta städning, personlig omvårdnad och trygghetslarm. Eventuellt behov av 

hemtjänst bedöms och beviljas av en biståndshandläggare i kommunen i samråd med patient, 

anhörig och sjukvårdspersonal. Med begreppet ”utan kommunala insatser” avses i denna stu-

die att personen inte är i behov av någon hjälp från kommunen för att klara sitt dagliga liv. 

Det är framförallt personer med förstagångsinsjuknande i stroke samt har en kort vårdtid, 

maximalt en vecka och inga eller få synliga symtom som är i fokus i denna studie. Med för-

stagångsinsjuknande avses att personen inte ska ha diagnosen stroke sedan tidigare. Med för-

sta tiden avses i denna studie den första månaden i hemmet efter utskrivning från sjukhuset. 

Motivet till varför intervjuerna skulle ske den första månaden efter hemkomsten var att den 

första tidens eventuella svårigheter är som mest framträdande då (Carlsson, 2007). Det är av 

stor vikt att undersöka hur dessa patienter upplever den första tiden i hemmet, för att vi som 

vårdare ska kunna få en ökad förståelse för deras livssituation och för att kunna optimera för-

beredelserna inför utskrivningen. 

 

BAKGRUND 
Stroke är en av våra vanligaste folksjukdomar och den tredje vanligaste dödsorsaken. Årligen 

insjuknar 25 000 – 30 000 svenskar i stroke. Medelåldern vid insjuknandet är ungefär 75 år 

(kvinnor 77 år och män 73 år), det vill säga risken att insjukna i stroke ökar med stigande ål-

der, dock är en femtedel i arbetsför ålder (Norrving, Olsson & Lindgren, 2006). 

 

Stroke är ett samlingsnamn för hjärninfarkt, hjärnblödning och hjärnhinneblödning (Ericsson 

& Ericsson, 2002). Hos vuxna är stroke en av de vanligaste orsakerna till neurologiskt handi-

kapp, prevalensen uppskattas till ungefär 100 000 personer i Sverige (Larsson &  
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Lundgren, 2003). Mer än en halv miljon människor kommer i kontakt med stroke, på ett eller 

annat sätt, antingen som patient, anhörig eller vän till någon som har insjuknat i sjukdomen 

eller genom sitt arbete inom vård och omsorg (Norrving & Terént, 2001). 

 

Definitioner 

World Health Organization (WHO) definierar stroke som: 

    “snabbt påkommande fokal störning av hjärnans funktion då symtomen  

     varar mer än 24 timmar eller leder till döden, och där orsaken inte  

     uppenbarligen är annan än vaskulär” (Socialstyrelsen, 2000, sid. 22). 

 

Insjuknade i stroke 

Symtomen vid stroke kan se mycket olika ut beroende på vilken del av hjärnan som drabbas. 

Typiska symtom vid insjuknande i stroke är plötslig svaghet, domningskänsla i ena sidan av 

kroppen, plötslig förlust av talförmåga eller svårigheter att tala eller förstå tal, plötslig dimsyn 

eller synförlust på ett eller båda ögonen, plötslig och oförklarlig yrsel, ostadighet eller fall, 

plötslig svårighet att svälja, plötslig, ovanlig och svår huvudvärk. Dessa symtom är synliga 

och påtagliga och kommer hastigt (Norrving et al., 2006). 

 

Kognitiva, emotionella och personlighetsmässiga funktionsnedsättningar efter stroke brukar 

beskrivas som dolda funktionshinder. Innebörden av att leva med dolda funktionshinder är att 

leva med problem som kan vara svåra att upptäcka och förstå, både för den som insjuknat i 

stroke och för människor i personens närhet, till exempel anhöriga. Exempel på dolda funk-

tionshinder är nedsatt uppmärksamhetsförmåga, minnesproblem, koncentrationssvårigheter, 

problem med initiativ och motivation, svårigheter att planera och organisera och att få struktur 

på sin vardag. Personen kan bli känslig för ljud och ljus och ha problem att vistas i miljöer 

med mycket ”brus”. Lättutlöst oro och nedsatt stresstolerans är vanligt. Emotionella föränd-

ringar förekommer ofta och kan bestå av förändrad sinnesstämning vanligen depression, ned-

satt förmåga att kontrollera känslor och en förändring av känslomässiga reaktioner (Carlsson, 

2007). 

 

I slutenvårdsförloppet utförs åtgärder för att minska eller kompensera tydliga funktionshinder 

såsom svagheter, sväljsvårigheter eller talsvårigheter. Dolda funktionshinder är viktiga att  

medvetandegöra då de kan ha avgörande inverkan på personers möjligheter att klara sig i eget  

boende och/eller återgå till sitt arbete (Socialstyrelsen, 2006).  
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Wallin (2007) skriver att under den första tiden efter insjuknandet i stroke så är det oftast de 

fysiska handikappen som uppmärksammas. De dolda handikappen uppmärksammas inte alltid  

på sjukhuset utan upptäcks först vid hemkomsten. Upplevelsen av att ha insjuknat i stroke och 

sjukdomens efterverkningar kan vara ödeläggande för patienten och familjen. Enligt Alexan-

der, D´Eposito, Philadelphia och Ween (1994) kan det tänkas vara associerat med svåra fy-

siska, sociala och psykologiska konsekvenser för patienten. Greveson och James (1991) me-

nar att brist på deltagande i sociala aktiviteter och fritidsaktiviteter har dokumenterats även 

där patienterna verkar ha gjort ett ”bra” tillfrisknande och endast hade få fysiska handikapp.  

Personer med ”lindrig stroke” dvs. inga eller små fysiska funktionshinder skrivs ofta ut från 

akutsjukvården till hemmet efter en kort vårdtid. Problemen med dolda funktionshinder visar 

sig oftast inte förrän personen som insjuknat i stroke försöker återgå till ett normalt vardagsliv 

och då tvingas konfrontera problemen på egen hand utan hjälp och stöd från vården. Uppfölj-

ningar och stödinsatser bör erbjudas även till personer som insjuknat i lindrig stroke och även 

till deras närstående, efter utskrivning från sjukhuset. Denna uppföljning bör även vara inrik-

tad på den sjukes individuella behov (Carlsson, 2007).    

 

Återhämtningen efter stroke är komplext och flerdimensionellt. Både fysiska, psykiska och 

sociala aspekter har ett nära förhållande till vartannat och sambandet dem emellan är dåligt 

beskrivet (Silverman & Adams, 1994). För den enskilde individen som insjuknat i stroke kan 

detta innebära problem i det vardagliga livet. Ett fysiskt bortfall ger även problem i individens 

psykiska hälsa samt sociala liv. 

 

Vården vid en strokeenhet 

En italiensk studie (Candelise, Gattinoni, Bersano, Micieli, Sterzi & Morabito, 2007) hade 

som syfte att undersöka varför alla patienter som var inskrivna vid en strokeenhet hade bättre 

utfall på lång sikt jämfört med de patienter som vårdades vid en traditionell avdelning. Stu-

dien visade att vård vid en strokeenhet är en effektiv vårdform och bör utgöra basen för om-

händertagandet av alla patienter som insjuknat i stroke (a.a.). Vården vid en strokeenhet 

minskar dödligheten, funktionsberoende och behovet av institutionsvård. De positiva effek-

terna gäller samtliga som insjuknat i stroke oavsett ålder, kön och symtomens svårighetsgrad. 

Jämfört med att vårdas vid en vanlig avdelning medför det inte en förlängd  

vårdtid på sjukhus om man vårdas vid en strokeenhet (Socialstyrelsen, 2006; Stroke Unit  

Trialists´ Collaboration, 2008). 
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Definitionen av strokeenhet kan beskrivas som att den är en geografiskt identifierbar enhet, 

specifik vårdenhet, på ett sjukhus där man enbart (eller nästan enbart) behandlar patienter med  

stroke. Den har personal med expertkunnande inom stroke och rehabilitering bestående av ett  

multidisciplinärt team som innefattar läkare, sjuksköterska, undersköterska, sjukgymnast,  

arbetsterapeut, kurator och logoped samt tillgång till dietist och psykolog eller psykiatriker. 

Där ges detaljerad information till patient och närstående under tiden vid strokeenheten. Där 

finns ett fastställt program för registrering och åtgärder av vanliga problem för att undvika  

och snabbt åtgärda eventuella komplikationer och där startas omedelbart med mobilisering 

och tidig rehabilitering av patienten. Bedömning av funktion och aktivitet är en av de viktiga 

komponenterna i vården vid en strokeenhet. Bland annat ska man bedöma förståelse- respek-

tive uttrycksförmåga, störd kropps- och rumsuppfattning, insikts- och minnesproblem som 

räknas till de dolda funktionshindren (Socialstyrelsen, 2006). 

 

Patientens livsvärld 

Människor som insjuknat i stroke befinner sig i en ny livssituation som de måste lära sig att 

hantera (Burton, 2000). För personer som insjuknar i stroke medför det en förändrad roll i 

livet. Livet upplevs som begränsat eftersom man gör förluster i den egna kompetensen och av 

tidigare vanor (Backe, Larsson & Fridlund, 1996). I en studie gjord av Perry och McLaren 

(2003) framkom det att anpassningen till den nya livssituationen efter insjuknandet i stroke 

hade stor betydelse för upplevelsen av mening, begriplighet och hanterbarhet. Personen som 

insjuknat i stroke kan antingen ”återgå till det normala” vilket symboliserar hopp, kamp och 

en strävan mot det ”normala” eller acceptera sin situation med exempelvis strategier för att 

dölja handikapp i sociala situationer.  

 

Livsvärld kallas den värld som människor lever sitt liv i. Vad som än händer i människans liv 

så kan människan inte bli av med sin livsvärld så länge hon lever. I livsvärldsbegreppet upp-

märksammas den mänskliga vardagsbilden och den dagliga tillvaron. När en människa drab-

bas av ohälsa påverkas hela människans livsvärld. Som vårdare, sjuksköterska, gäller det att 

kunna se, analysera och beskriva hela eller delar av världen som den upplevs av patienten för 

att kunna förstå dennes livsvärld (Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud & Fagerberg, 2003).  

 

Förståelsen för patientens perspektiv är ett värdefullt mål i omvårdnaden och beror på  

förmågan att kunna lyssna på patienten och föreställa sig förändringarna i hans/hennes 

livsvärld (Meleis, 1997). En så allvarlig sjukdom som stroke, kan leda till betydande  
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kroppsförändringar och även förändringar i individens livsvärld, både fysiskt, psykiskt och 

emotionellt (Burton, 2000; Kirkevold, 2002). Förståelse för patientens livsvärld sett ur pati-

entens perspektiv är en viktig kunskap som kan öka inlevelsen och förståelsen hur vi som  

vårdare kan bemöta personer som insjuknat i stroke som enskilda individer, vilket också po-

ängteras i Hälso- och sjukvårdslagen (SFS, 1982:763).  

 

Personer som insjuknat i stroke med inga eller få symtom skrivs ofta ut till hemmet efter en 

kortare vårdtid (Carlsson, 2007). Under sjukhusvistelsen finns personal runt omkring som 

stödjer, hjälper och inger trygghet till personer som insjuknat i stroke. Vissa svårigheter 

framträder inte förrän de kommer hem till vardagen. För en del personer som skrivs ut till 

hemmet utan kommunala insatser kanske dessa svårigheter blir svårare att hantera. Om de 

hade haft kommunala insatser hade de haft en naturlig koppling till hjälp och stöd. Är förbe-

redelserna för utskrivning optimala enligt Nationella Riktlinjer för Strokesjukvård (Socialsty-

relsen,2006)? Hur upplever dessa personer sin första tid i hemmet? Hur är det att leva med 

stroke? 

 

SYFTE 
Syftet med denna studie var att beskriva hur personer, som förstagångsinsjuknat i stroke och 

som skrivs hem utan några kommunala insatser, upplever den första månaden efter utskriv-

ning från en strokeenhet. 

 

METOD 
Eftersom studiens syfte var att beskriva personers upplevelser, så användes en kvalitativ an-

sats utifrån ett livsvärldsperspektiv.  I forskning med livsvärldsperspektiv är insamling av data 

bland annat styrt av att gå till-saken-i-sig-självt, vilket innebär att uppmärksamma människors 

vardagsvärld och dagliga tillvaro, att se, förstå och beskriva världen som den erfars av männi-

skor. En vanlig datainsamlingsmetod inom kvalitativ forskning är intervjuer. Ämnet för den 

kvalitativa intervjun är intervjupersonens livsvärld och hans/hennes relation till den. Genom 

en intervju kan de intervjuade förmedla sin situation till andra ur ett eget perspektiv och med 

egna ord. I denna studie var syftet att beskriva hur personer upplevde att leva med stroke ge-

nom att höra deras berättelser, så därför användes intervjuer som datainsamlingsmetod för att 

fånga det unika ((Dahlberg, Drew & Nyström, 2001; Kvale, 1997).  
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Etiska överväganden 

En rådgivande etisk granskning av studien söktes hos Etikprövningskommittén i Sydost och 

godkändes , Dnr EPK 2007-20 (Bilaga 1). Tillstånd för att genomföra studien på berörd habi-

literings-rehabiliteringsklinik beviljades av verksamhetschefen (Bilaga 2). 

 

En intervju kan väcka starka känslor hos de intervjuade (Polit & Beck, 2004). De intervjuade 

gavs en möjlighet att efter intervjun diskutera och fråga om sådant som kunde väcka starka 

känslor och vid behov kunde intervjuaren hänvisa dem vidare till lämplig person.  

I denna studie informerades intervjupersonerna om att de kunde vända sig till strokesjukskö-

terskan vid sitt sjukhus/strokeenhet om han/hon skulle uppleva det känslomässigt besvärligt 

efter intervjun. Denna strokesjuksköterska var informerad om och hade godtagit detta. Den 

intervjuade erbjöds även att vända sig till intervjuaren för fortsatt rådgivning och hänvisning. 

För att minimera risken att personerna skulle känna en beroendeställning till intervjuaren val-

des intervjupersonerna ut från en annan strokeenhet än där intervjuaren är verksam. 

 

Innan intervjuerna startade informerades intervjupersonerna om att sekretess och konfidentia-

litet utlovades, med andra ord: den intervjuade skulle inte behöva vara orolig för att han/hon 

skulle kunna identifieras i materialet (Kvale, 1997).  

Materialet kommer att förvaras inlåst och avidentifierat i 10 år vid Blekinge Tekniska Hög-

skola för att sedan raderas enligt Arkivlagen (SFS 1990:782). Denna information gavs både 

muntligt före intervjun samt i samband med att förfrågan om deltagande i studien gjordes 

(Bilaga 3).  

 

Urval 

Datainsamlingsperioden var tre månader och under denna period var sju personer positiva till 

att medverka i studien. Inklusionskriterierna var att intervjupersonerna skulle vara första-

gångssjuka i stroke, vara verbalt kommunicerbara, ha vårdats vid en strokeenhet i södra Sve-

rige och blivit utskrivna till hemmet utan kommunal insats samt att intervjuerna skulle ske en 

månad efter hemkomsten. Personer som ej uppfyllde dessa inklusionskriterier exkluderades. 

Intervjuerna genomfördes mellan tre och fyra veckor efter hemkomsten med samtliga delta-

gande intervjupersoner. Motivet till varför personer utan kommunala insatser valdes var att 

försöka beskriva dessa personers eventuella svårigheter.  

 

Intervjuaren gjorde ett personligt besök på den berörda strokeenheten och informerade  

personalen om studien och dess syfte. Samtidigt överlämnades en projektplan och ett missiv  
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(Bilaga 3). Missivet var tänkt att lämnas över till tänkbara intervjupersoner enligt fastställda  

inklusionskriterier enligt ovan. Det poängterades att projektplanen enbart var tillgänglig för 

berörd personal, således inte till för intervjupersonerna. Missivet hade som syfte att informera  

om undersökningens syfte, hur den var upplagd, att deltagandet var frivilligt och att man har 

rätt att dra sig ur när som helst. Intervjupersonerna som ingick i denna studie valdes med hjälp 

av strokesjuksköterskan vid en strokeenhet i södra Sverige. Förfrågan om att delta i studien 

skedde i samband med utskrivningen från strokeenheten. De personer som var intresserade av 

att delta i studien kunde lämna sitt intresse till antingen intervjuaren eller till strokesjukskö-

terskan. 

 

Intervjupersonerna var i åldrarna 65-79. De var gifta och hade således sin make/maka i hem-

met. 

 

Genomförande 

Medgivande om att genomföra intervjuerna i de intervjuades hem eftersträvades och alla in-

tervjuerna genomfördes i intervjupersonernas hem och makan/maken var inte närvarande un-

der intervjun. För att skapa en bra kontakt med de intervjuade och få en mjuk ingång till in-

tervjun så inleddes intervjun med en kort presentation av intervjuaren samt att den intervjuade 

fick berätta lite allmänt om sig själv. Det gavs även tillfälle till frågor för den intervjuade in-

nan intervjun startade.  Innan intervjuerna startade informerades intervjupersonerna återigen 

om innehållet i missivet (Bilaga 3). De intervjuade tillfrågades om deltagande och gav sitt 

samtycke muntligen. 

 

Intervjuerna spelades in på band för att senare skrivas ut ordagrant för vidare analys. Denna 

utskrift gjordes i direkt anslutning till intervjuerna av en sekreterare vid Strokeenheten där 

intervjuaren är verksam. Sekreteraren har sekretess och tystnadsplikt via sin anställning.  In-

tervjuernas längd varierade mellan 30 och 50 minuter.  

 

Det är viktigt för intervjuaren att hålla fokus i intervjun och därför bör öppningsfrågan vara  

kort, klar och öppen så att den intervjuade känner det naturligt att prata om sin livsvärld, var-

dagliga händelser (Dahlberg et al., 2001). I denna intervju var öppningsfrågan: Hur var det för 

dig den första månaden efter utskrivningen? 

 

Följdfrågor användes och var beroende av hur den intervjuade svarade. Avsikten med följd-

frågorna var att få intervjupersonen att utveckla ett ämne och fördjupa det (Kvale, 1997). 
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Exempel på följdfrågor som användes i denna studie var: Kan du utveckla det lite? Vad menar 

du med det? Är det så här du menar? Hur kände du inför det? 

 

Dataanalys 

Dataanalysen har genomförts som en innehållsanalys och grunderna är hämtade från Grane-

heim och Lundman (2004) som i sin tur har vidareutvecklat  Krippendorffs (2004) metod och 

anpassat innehållsanalysen för att passa vårdkontextet.. Innehållsanalysen kännetecknas av att 

forskaren på ett stegvis och systematiskt sätt klassificerar data för att lättare kunna se mönster 

och teman, vilket sker genom att bearbeta textmaterialet så väl som möjligt (Forsberg & 

Wengström, 2003). Det gäller för forskaren att hålla sig så nära rådatan som möjligt (Dahl-

berg et al., 2001).  En innehållsanalys kan antingen vara latent eller manifest. En latent inne-

hållsanalys är vad texten talar om och en manifest innehållsanalys är vad texten säger (Grane-

heim & Lundman, 2004). I denna studie användes en manifest innehållsanalys. 

 

Det första steget i analysen var att förutsättningslöst läsa igenom de utskrivna intervjutexterna 

upprepade gånger för att få en uppfattning om helheten av texten. 

Nästa steg var att dela upp texten i meningsbärande enheter genom att separera dem i texten. 

Med meningsbärande enhet menas en sekvens, ett stycke i texten, som har anknytning till 

studiens syfte och som innehåller en sammanhållen beskrivning relaterat till sammanhanget. 

När beskrivningen i texten skiftar och ändrar karaktär har en ny meningsbärande enhet startat 

och texten separeras i en ny meningsenhet. Ett exempel på en meningsbärande enhet är: ”Jag 

kan ju säga exakt som det var. Att nu är jag begränsad. Jag kan inte göra det och jag kan inte 

göra det. Jag kan knappast ut och dansa eller gå på någon fest. Och jag kan inte ta någon 

sup, gärna.”   

Delar av textmaterialet som hade anknytning till syftet valdes ut. Text av annat innehåll, till 

exempel berättelser om andra sjukperioder eller familjeförhållanden lämnades utanför analy-

sen. 

 

Det följande steget var att omvandla, kondensera, de meningsbärande enheterna till förstålig 

text utifrån mening och innehåll. Skapa mer tydliga begrepp av det man var mest intresserad 

av. Enligt Graneheim och Lundman (2004) är kondensering att korta ner texten i de  

meningsbärande enheterna utan att förlora dess innehåll. Ovanstående meningsbärande enhet  

kondenserades på följande vis: Jag är begränsad och kan inte göra vad jag vill längre. 
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Nästa steg var att de kondenserade enheter som hade samhörighet med varandra sorterades in 

i subkategorier. Ovanstående exempel på kondenserad enhet resulterade i subkategorin:  Att 

inte kunna göra det man gjort tidigare.  

 

Det avslutande steget var att sammanföra subkategorier med samma innehåll till kategorier.  

Dessa kategorier ska återspegla det centrala budskapet i textmaterialet.  

Ovanstående exempel utmynnade i: Förlust av tidigare vanor (Bilaga 4). 

 

Dessa kategorier växte fram genom att subkategorierna och kategorierna jämfördes under hela 

processen med de meningsbärande enheterna. Under hela analysens gång fördes en fram- och 

tillbaka process som ett led i att validera det slutliga resultatet (Graneheim & Lundman, 

2004). En diskussion fördes med handledaren om kategoriernas framväxt.   

 

RESULTAT 
Analysen resulterade i fem kategorier: Oro/rädsla för att insjukna igen, Förlust av tidigare 

vanor, Känslan av att behandlas annorlunda, Att se möjligheter för framtiden samt Att känna 

tacksamhet (Bilaga 4). 

Dessa fem kategorierna utgör rubrikerna i studiens resultat och illustreras med citat ur inter-

vjuerna. 

 

Oro/rädsla för att insjukna igen 

I analysen framkom det att intervjupersonerna kände en oro och rädsla för att återinsjukna. De 

hade alltid en tanke på OM det skulle hända igen. Ville vara förberedda ifall det skulle hända 

igen:  

    ” Jag bara tänkte om.  Så när jag lade mig på kvällen så tänkte jag, jaha, jag måste tänka 

       på att jag har mina grejer där och där ifall jag måste iväg, ifall det händer igen.” (IP 1). 

 

Intervjupersonerna beskrev att denna rädsla kom framförallt nattetid. Rädslan var att de skulle 

vakna upp och inte veta om de insjuknat igen, vakna med samma symtom som de hade vid det 

första insjuknandet. Det hade till och med blivit en vana att vakna och känna efter:  

    ” Varje gång jag vaknar så tänker jag, varför vaknar jag? För det var väldigt obehagligt 

      då när jag vaknade första gången då, när  jag inte kunde förstå vad det var. Det var så 

      fruktansvärt snurrigt.” ( IP 1). 
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Andra tankar som beskrevs var en rädsla för att det egna tillståndet kommer att försämras: 

    ” Ibland tänkte jag ju framåt, tänk om det blir värre. Sådana dystra tankar kom ju på 

      bitvis, lite grand.” (IP 4). 

 

En osäkerhetskänsla inför framtiden framkom i intervjuerna. Men intervjupersonerna försökte 

samtidigt slå undan oron och rädslan:  

    ” Nej, jag försöker slå undan det. Det gör jag. För man vet ju ingenting om framtiden. För 

      det kan ju komma igen, men det hoppas jag att det inte gör.” (IP 2). 

 

Förlust av tidigare vanor 

I analysen framkom det att intervjupersonerna inte kunde göra det de kunnat göra tidigare. 

Det gällde framförallt praktiska saker men även på en intellektuell nivå. 

Förlusten av praktiska saker som att kunna köra bil, cykla, klä på sig eller gå ut och gå som 

tidigare kändes besvärligt: 

    ” Jag har ju hängslen i vanliga fall och jag har, det är ju lite svårt att få upp kläderna och 

       få ordning på det, för hängde det upp sig där så kunde jag ju inte ta upp näven där då. 

      Där var det besvärligt.” (IP 4). 

 

Förlusten av de intellektuella förmågorna var bekymmersamt, bland annat att  

vara glömsk och att inte kunna planera: 

     ”Jag var väldigt, väldigt glömsk, precis som hjärnan var alldeles tom. Jag har svårt att 

       planera. Det kanske är en av konsekvenserna av det.” (IP 2). ” Ja, jag pratar mindre, 

      speciellt när jag är borta hos personer jag inte känner så” (IP 5). 

 

Intervjupersonerna beskrev en oro över att inte klara av tidigare åtaganden. Dessa förluster av  

tidigare vanor kändes frustrerande på grund av att de hela  tiden var beroende av någon 

annan:               

     ” Det kom ju detta då att jag var ju alltid beroende av att ”är du ledig och kan  

       köra, jag måste in till X och hämta en grej, kan du köra”. Så jag var ju lite      

       beroende, tyckte då att jag var väldigt beroende och ställde till, att jag måste 

       ha hjälp hela tiden med detta, det man annars bara stack iväg och fixade.”  (IP 1). 

 

Det begränsade intervjupersonernas möjlighet att vara en självständig, oberoende individ som 

de varit innan:   

     ” Att nu är jag begränsad. Jag kan inte göra det och jag kan inte göra det. Jag kan 



 

 11 

        knappast ut och dansa eller gå på någon fest. Och jag kan inte  ta någon  sup, gärna.”  

       (IP 4).  

 

Känslan av att behandlas annorlunda 

I analysen framkom det en rädsla för vad andra skulle tro och tänka om dem när de såg dem. 

Detta ledde till en rädsla och osäkerhet för att gå ut i samhället och känna sig synade. Erfa-

renheter för intervjupersonerna var att om någon ramlade på stan så drogs förutfattade slutsat-

ser av okända personer: 

      ” Om jag går i stan då och benet inte riktigt hänger med, för det gör det inte när jag blir 

        trött. Då vill jag ju inte visa det. De kan ju tro jag är på kulan.” (IP 4). 

 

För att slippa detta så avstod de hellre från att gå ut och stannade hemma i större utsträckning:  

      ” Men när jag blir trött sen så sjunker jag. Därför vill jag inte gå i stan.”  (IP 4). 

Detta kunde till viss del leda till en ofrivillig isolering. Intervjupersonerna beskrev också en 

känsla av utanförskap och att de behandlades annorlunda av vänner och bekanta:  

       ”Men det är kanske någon gång man reflekterar över det, med vänner och bekanta, när 

         man blir sjuk då bekänner de färg. Det kanske gör en lite besviken.” (IP 2). 

 

Intervjupersonerna kände en minskad social samhörighet mot vad de hade haft tidigare:  

     ” Jag kände mig som ett träd som man ryckte upp ur jorden. Att komma hit här,   

       från att ha varit en alert, så kan du tänka dig, till  ingenting. Det är ett hårt steg,  

      det erkänner jag. Också avståndet, jag blev ju inte centrum mer sen. Vid sidan  

       om. Över.” (IP 4). 

 

Att se möjligheter för framtiden 

I analysen framkom att intervjupersonerna såg möjligheter inför framtiden. Intervjuperso-

nerna kände sig som friska igen och försökte att leva som de gjorde innan de insjuknade i 

stroke:  

     ” Man måste säga som det är. Att jag har fått stroke. Och det har satt sig på talet. Det är 

        bara att säga det.”  (IP 6). 

Att se dessa möjligheter inför framtiden var för intervjupersonerna en strategi för att kunna gå 

vidare i livet:  

       ” Så att jag kände väl att det här, det klarar jag va. Fast jag har fått stroken och så där 

         så ska det väl inte vara några problem med det. Men det gäller nog att sätta sig själv 

        ner och säga att så här ska jag göra.”  (IP 3). 
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En strategi var att inte fundera på vad som har hänt för att kunna gå vidare: 

      ” Jag tror inte att man ska grunna på det att jag haft stroke.”  (IP 3). 

 

Att känna tacksamhet 

Intervjupersonerna tyckte att de hade kommit lindrigt undan och var tacksamma för det. De 

hade haft en enastående tur.  

     ” Det enda jag har konstaterat det är att jag hade en enastående tur.” (IP 2). 

 

Intervjupersonerna var nöjda med sin situation, trots allt. De jämförde sig med andra medpati-

enter som vårdades vid strokeenheten samtidigt som de själva och som hade ”drabbats” värre 

med svårare symtom:  

      ”Jag var så nere men när man då började se hur det hade kunnat gått, då var det lite 

        annorlunda, lite mera positivt istället för att se det negativt. Jag hade ju kunnat bli 

        sittande i en rullstol” (IP 7). 

 

Relaterat till detta så kände intervjupersonerna en tacksamhet att det hade gått så bra:  

     ” Ja, jag är lyckligt lottad.”  (IP 3). ” Ja, man får ju vara glad att det är som det är. Man 

har sett många som sitter i rullstol och så. Så man får vara tacksam.”  (IP 5). ”Jag var 

mycket, mycket, jag kände mig mycket tacksam.” (IP 7), 

 

DISKUSSION 
Metoddiskussion 

Syftet med denna studie var att beskriva hur personer, som förstagångsinsjuknat i stroke och 

som skrivs hem utan några kommunala insatser, upplever den första månaden efter utskriv-

ning från en strokeenhet. En kvalitativ ansats utifrån ett livsvärldsperspektiv har använts.  

 

Motivet till vald metod var att beskriva personers subjektiva upplevelser. I  kvalitativ forsk-

ning är intervjuer en vanlig datainsamlingsmetod och eftersom denna studie ville beskriva hur 

människor upplever sin livsvärld så är detta en väl vald metod för studiens syfte (Dahlberg et 

al., 2001; Kvale, 1997). 

 

Insamlingsperioden var tre månader. Förfrågan om medverkan gjordes i samband med ut-

skrivningen. Sju personer som tackade ja till att delta. Dessa sju personer lämnade sitt intresse 

för deltagande i studien till strokesjuksköterskan vid den berörda strokeenheten. Denna stro-
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kesjuksköterska kontaktade intervjuaren som i sin tur kontaktade intervjupersonerna för att 

bestämma mötesplats och tid. Ingen av de deltagande drog sig ur studien. 

En brist i studien kan vara att det under insamlingsperioden var fler män som  

insjuknade och som passade i inklusionskriterierna. Kvalitetsregistret Riks-Stroke (2007) 

styrker att fler män skrivs ut till hemmet än kvinnor. Om fler kvinnor hade intervjuats hade 

kanske resultatet blivit mer nyanserat. Kanske upplever kvinnor och män det olika. Kvinnor är 

mer vårdande till sin natur och därmed tar de mer hand om sin make än tvärtom. Genusper-

spektivet borde kunna påverka personernas upplevelser.  Kvigne, Gjengedal och Kirkevold 

(2001) kom fram till i sin studie att det finns grund för att anta, att detta att finnas i världen 

som kvinna, leder till andra upplevelser än att vara man.  

 

Alla intervjuer genomfördes i de intervjuades hem i enrum utan makan/maken närvarande och 

det sågs som en fördel. Intervjuer av detta slag bör ske i en miljö där de intervjuade känner sig 

trygga och vågar tala fritt (Kvale, 1997). 

 

Inledningsvis genomfördes en provintervju vars syfte var att dels testa intervjufrågorna, om de 

var användbara och om intervjupersonen vågade tala fritt, samt dels att intervjuaren testade 

sig själv för att känna sig mer bekväm i rollen som intervjuare. Frågorna i provintervjun kän-

des relevanta vilket ledde till att inga korrigeringar av dessa gjordes inför de sju intervjuerna. 

Resultat av intervjuarens provintervju ingår ej i resultatet. 

 

Intervjuerna inleddes med en kort öppningsfråga så att de intervjuade fick tala fritt om sina 

vardagssituationer under den första månaden. Ett viktigt moment i kvalitativa intervjuer är att 

intervjupersoner ska få tala till punkt (Kvale, 1997). De intervjuade hade svårigheter att hålla 

sig till ämnet, de gled lätt in på andra perioder i sitt liv där det var svårt att se relevansen för 

studien. Det var vissa svårigheter för intervjuaren att hålla fokus i intervjun utan att ställa le-

dande frågor. Svårigheten ligger i att hitta balansen mellan att låta personen berätta eller att 

styra intervjun för mycket. Risken är att materialet blir ”fattigt”. Det var svårt att på ett natur-

ligt sätt föra tillbaka intervjupersonen till rätt fokus när berättelsen gled ifrån ämnet.  

Följdfrågorna var till för att få intervjupersonen att utveckla ett ämne eller fördjupa det (a.a.). 

Följdfrågorna var till stor hjälp för att få intervjupersonen att komma åter till ämnet. 

Samtliga intervjuade hade nyligen insjuknat i stroke och hade därigenom förmodligen varie-

rande påverkan på talet och språket. Intervjupersonernas verbala förmåga varierade och ledde 

till svårigheter under intervjun. Detta gav en insikt för intervjuaren att vissa personer är svå-

rare att intervjua än andra samt att själva intervjutekniken är svår. Det är dock intervjuarens 
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uppgift att motivera vilken intervjuperson som helst till att ge en kunskapsrik intervju (Kvale, 

1997). Möjligtvis hade intervjuer med mer fokuserade, strukturerade frågor och tematiserade 

frågor gett ett rikare materiel men då kanske personernas egna upplevda berättelser hade ha 

gått förlorade. Valet med öppna frågor ger intervjupersonerna möjlighet att själv välja sina 

berättelser vilket är förenligt med livsvärldsperspektivet, men det kan även vara en utmaning 

med öppna frågor om intervjupersonen har svårt att utveckla sina svar (Dahlberg et al. 2003).  

 

Intervjuerna skrevs ut av en sekreterare vid intervjuarens arbetsplats. Intervjuaren lyssnade 

själv igenom tre av intervjuerna där sekreteraren hade svårigheter med dialektalt uttal. Sekre-

teraren var tydlig med att få med pauser och hummande som gav nyansering till materialet 

vilket hon var instruerad att vara noga med. Det kan vara en svaghet för studien att intervjua-

ren själv inte skrev ut intervjuerna.  

  

En svårighet under analysens gång var att se när textmaterialet skiftade karaktär, meningsbä-

rande enheternas utkristallisering. Vissa meningsbärande enheter var svåra att urskilja efter-

som nyanserna i textmaterialet var så lika. Väljer man för stora meningsbärande enheter finns 

risken att de innehåller mer än en företeelse. Väljer man för små meningsbärande enheter 

finns risken att materialet fragmenteras vilket kan göra att viktig information går förlorad 

(Graneheim & Lundman, 2004). I detta moment insåg intervjuaren vikten av att hålla fokus på 

forskningsfrågan samt att hela tiden vara textnära i analysen, inte glida för långt ifrån råmate-

rialet  Under hela analysens gång gick intervjuaren tillbaka till råmaterialet och pendlade 

mellan råmaterial, meningsbärande enheter och subkategorier för att hålla fokus på syftet. 

 

Ett centralt begrepp inom kvalitativ forskning är att sätta sin förförståelse åt sidan (Dahlberg, 

1993). Om inte forskaren medvetandegör förförståelsen och bortser ifrån problem som den 

medför, så är risken att de resultat som uppnås är reflektioner från forskarens egna erfarenhe-

ter eller övertygelser som denne inte är medveten om (Dahlberg et al., 2001). Genom att vara 

medveten om och reflektera över förförståelse har försök att tygla förförståelsen gjorts. 

 

I det analyssteget där texten kondenserades var det viktigt att förförståelsen sattes åt sidan för  

att inte inverka på resultatet (Graneheim & Lundman, 2004).  För att minimera denna risk så 

gick intervjuaren hela tiden tillbaka till råmaterialet och till syftet med studien för att hålla  

fokus på forskningsfrågan, samt förde diskussion med handledaren.  

Framväxten av kategorierna är ett viktigt men svårt moment. Alla meningsbärande enheter 

ska kunna höra till en relevant kategori och ingen meningsbärande enhet ska kunna hamna i 
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mer än en kategori (Graneheim & Lundman, 2004). Även i detta moment gick författaren 

tillbaka till råmaterialet gång på gång. 

 

I denna studie har det valts att inte validera resultatet med de intervjuade och det i sig kan 

vara en brist. Ett sätt att validera sitt resultat är att diskutera framkomna fynd med insatta 

kollegor/handledare kontinuerligt under arbetets gång (Long & Johnson, 2000), vilket i detta 

fall har skett med handledaren.  

 

Resultatdiskussion 

Syftet med denna studie var att beskriva hur personer, som förstagångsinsjuknat i stroke och 

som skrivs hem utan några kommunala insatser, upplever den första månaden efter utskriv-

ning från en strokeenhet. Intervjupersonerna upplevde en förändring i sin livsvärld.  

O´Connell et al. (2001) kom fram till två perspektiv, negativa och positiva upplevelser. Bland 

annat framkom det, i den studien, upplevelser av att livet aldrig skulle bli som det hade varit 

för intervjupersonerna, att de blev behandlade annorlunda av andra, att de upplevde en fru-

stration på grund av brist på kontroll men även att de behandlades väl av andra. 

 

I föreliggande studie framkom upplevelser av oro/rädsla för att insjukna igen. Denna oro och 

rädsla framkallade en osäkerhetskänsla hos de intervjuade. Men samtidigt framkom det i in-

tervjuerna att de försökte slå undan denna rädsla och oro och detta är kanske en copingstrategi 

för att kunna må bättre. I en studie av Kvigne, Kirkevold och Gjengedal (2004) var syftet att 

undersöka hur kvinnliga patienter som insjuknat i stroke upplevde sina liv efter insjuknandet 

och hur de hanterade sin nya situation. I den studien framkom det att de som insjuknat i stroke 

kämpade för att hålla negativa känslor som oro borta genom att förstärka positiva känslor. 

Detta är en copingstrategi för att komma vidare i sitt liv. 

Upplevelsen av rädsla och oro att återinsjukna i stroke är inte tydligt beskrivet i litteraturen. I 

Burtons (2000) studie, vars syfte var att identifiera levda upplevelser från tillfrisknandet av ett  

strokeinsjuknandet sett ur ett patientperspektiv, så framkom bland annat att alla deltagarna i  

den studien aldrig kunde glömma att de hade insjuknat i en stroke och att det var en viktig 

komponent i deras liv för alltid. Men där är inte uttryckt någon direkt oro/rädsla för att in-

sjukna igen. Det är överraskande att denna upplevelse inte är tydligare uppmärksammad i 

befintlig forskning. Intervjuarens kliniska erfarenhet är att detta är ett  problem vilket även 

föreliggande  studie visar. 

I föreliggande studie framkom upplevelser av förlust av tidigare vanor. Detta gällde både på 

en praktisk och på en kognitiv nivå. I en studie av Mumma (1986) identifierades tre huvud-
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kategorier av förluster: förlust av aktiviteter, förlust av förmågor samt förlust av oberoende. 

Det var framförallt förlusten av tidigare motoriska förmågor som de intervjuade upplevde 

frustrerande. Dessa tre huvudkategorier av förluster påverkar förmågan att utföra tidigare va-

nor och aktiviteter. I föreliggande studie upplevdes det som frustrerande att inte kunna vara en 

självständig person utan att känna beroende till andra. Burton (2000) visar i sin studie att de 

intervjuades upplevda förlust av kontroll relaterades till känslan av att vara beroende av andra 

personer. Känslan av att behöva hjälp med vardagliga sysslor gav negativa reaktioner. Detta 

är i linje med det framkomna resultatet i föreliggande studie, dock förvånar det att intervju-

personerna i denna studie som skrevs ut efter att ha insjuknat i stroke med få eller inga rest-

symtom kvar upplevde förlusten av tidigare vanor som besvärande. Personalen inom sjukvår-

den hade bedömt att de skulle klara sig själva utan kommunala insatser. 

 

En annan upplevelse som framkom i föreliggande studie var känslan av att behandlas annor-

lunda efter att ha insjuknat i stroke. Bland annat upplevde intervjupersonerna att vänner och 

bekanta behandlade dem annorlunda, de var även oroliga för vad andra skulle tro om dem. I 

en studie av O´Connell et al. (2001) beskrivs på ett liknande sätt att de intervjuade beskrev att 

förändrade sociala relationer var en signifikant konsekvens av strokeinsjuknandet. De som 

insjuknat i stroke upptäckte att social isolering var en stor faktor som förändrade deras liv.  

 

Andra upplevelser som framkom i rsultatet var att se möjligheter för framtiden. Intervjuper-

sonerna såg en möjlighet att försöka att leva som de gjort tidigare.  

 

Folden (1994) gjorde en kvalitativ studie med syfte att identifiera hur personer som insjuknat i 

stroke klarade av problemen som medföljer strokeinsjuknandet under första månaden. Delta-

garna i den studien beskriver att de genom att acceptera att livet alltid kommer att vara 

annorlunda, att ha hopp, att upprätthålla energi och att öka den personliga kontrollen över  

tillfrisknandet gör att de klarar problemen bättre. Denna optimistiska inställning stämmer väl 

överens med resultatet i föreliggande studie. Detta tänkande kan vara uttryck  

för en copingstrategi. Carlsson skriver (2007) att den som insjuknat i stroke ofta hade en för-

väntan att allt skulle återgå till det normala efter utskrivningen. 

 

I resultatet framkom också upplevelsen  att känna tacksamhet. Intervjupersonerna var glada 

att de hade kommit lindrigt undan i jämförelse med andra som insjuknat i stroke. Samma re-

sultat framkom också i studien gjord av Dowswell et al. (2000) som intervjuat 30 personer. 

Dessa var tacksamma över sin situation och att de såg andra som hade det värre. 
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Resultatet tyder på att intervjupersoner upplever en förändring av sin livsvärld efter hem-

komsten. Effekterna av de negativa upplevelserna visar sig, både på ett fysiskt, psykologiskt 

och socialt plan samt att de är integrerade med varandra (Silverman & Adams, 1994). Perso-

ner som insjuknat i stroke har berättat om upplevelser som omfattar fysiska, psykiska och 

sociala förändringar, om kriser och förlust och även om förändrade roller (Burton, 2000).  Lui 

och MacKenzie (1999) visar i sin studie att tillfredsställandet av det fysiska, psykologiska och 

sociala behovet har likvärdig betydelse för återhämtningen. Således är det en komplex situa-

tion för den som insjuknar i stroke, i och med att problemen uppstår på flera plan, det psy-

kiska, det fysiska och det sociala planet. Det stämmer väl med resultatet i föreliggande studie. 

Det är av största vikt att ge en information om olika symtom och problem som kan uppstå. 

Även information om vart man kan vända sig med olika frågor eller problem som kan uppstå 

är viktigt för att hemkomsten skall kännas trygg (Wallin, 2007). Detta är av extra betydelse 

när en person skrivs hem utan kommunala insatser. 

 

SLUTSATS 
Resultatet i föreliggande studie visar att intervjupersonerna upplever en förändring i sin livs-

värld. Tidigare forskning styrker till stora delar detta resultat. 

Vad som förvånar är att oro och rädsla för att återinsjukna i stroke inte är så väl beskrivet i  

litteraturen trots att resultatet i föreliggande studie visar att det är en vanlig förekommande  

upplevelse. Därför är det viktigt att uppmärksamma patienters reaktioner och att informera om 

detta. I dagens sjukvård så har patienter som skrivs ut till hemmet utan kommunala insatser en 

kort vårdtid (Carlsson, 2007). Enligt strokevårdskonceptet så är en detaljerad information en 

viktig komponent (Socialstyrelsen, 2006). Denna studie indikerar att vikten av att rätt infor-

mation ges måste påtalas, framförallt för patienter som har korta vårdtider. Kan man via in-

formation och kunskap om sjukdomens följder minska de negativa upplevelserna efter hem-

komsten, för denna grupp av patienter som insjuknat i stroke, så är mycket vunnet för den 

enskilda individen. 

 

Det finns ett behov av ett instrument, manual, för berörd personal som möjliggör och under-

lättar denna information. Personal måste göras medveten om de problem och upplevelser 

dessa patienter genomgår. Sådan kunskap skulle kunna komma till användning i utvecklingen 

av strokevården för att säkra en tryggare hemkomst för patienten och därmed uppnå en bättre 

livskvalitet. 
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Ytterligare forskning och förbättringsarbete inom detta område känns angeläget, som till ex-

empel att utarbeta ett instrument som ligger till grund för bättre information och att imple-

mentera detta i verksamheten vid strokeenheter. 
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Blekinge Tekniska Högskola 
Examensarbete på magisternivå i vårdvetenskap 
Hösten 2007 
 
 
FÖRFRÅGAN OM MEDVERKAN I INTERVJUSTUDIE. 
 
Mitt namn är Boel Bingström Karlsson och jag arbetar som sjuksköterska på Strokeenheten i Karlskrona. Vid 
sidan av mitt arbete studerar jag Vårdvetenskap på Blekinge Tekniska Högskola. Jag ska nu göra mitt 
examensarbete och har då valt stroke som ämne, med fokus på tiden efter utskrivningen från sjukhuset. 
 
När den som vårdats för stroke skrivs ut från sjukhuset innebär det en omställning för familjen. Det är därför 
alltid viktigt att utskrivningen är väl förberedd för att övergången mellan sjukhusvistelsen och vardagen i 
hemmet skall fungera tillfredsställande. Att förstå patientens perspektiv är ett värdefullt mål i omvårdnaden och 
beror på förmågan att kunna lyssna på patienten och föreställa sig förändringarna i dennes livsvärld. Arbetet med 
personer som har insjuknat i stroke ställer speciella krav på kunskap för vårdpersonal.  
  
För att kunna arbeta vidare med dessa frågor vill jag göra sju intervjuer med personer som insjuknat i stroke och 
som vårdats på strokeenheten i Karlshamn, om Era upplevelser den första månaden efter utskrivningen till 
hemmet. 
 
Deltagandet i intervjun är frivilligt, men jag hoppas att Du kan ställa upp. Intervjun kommer att ta ungefär 30 
minuter i anspråk och spelas in på band för att sedan skrivas ut ordagrant för analys. I texten kommer Dina svar 
att behandlas anonymt så att inget av det Du säger kommer att kunna spåras till Dig. Du får när som helst dra 
Dig ur intervjun utan att ange någon orsak. Resultatet kommer att redovisas på ett sådant sätt att ingen kan 
identifiera Er. Materialet kommer att avidentifieras och förvaras inlåst i 10 år för att sedan raderas (enligt 
Arkivlagen). 
 
Kanske kan den kunskap som jag får fram vara till nytta för framtida personer som insjuknar i stroke. 
 
Om Du meddelar strokesjuksköterskan i Karlshamn att Du vill medverka kommer jag att ringa till Dig och 
komma överens om en tid som passar Dig för intervjun. Du får gärna ringa till mig, kanske har Du några frågor. 
Förhoppningen är att jag kommer hem till Dig och gör intervjun, skulle Du hellre föredra en annan plats för 
intervjun kan vi komma överens om detta. 
 
Om Du efter intervjun skulle uppleva det känslomässigt besvärligt får Du gärna ta kontakt med mig eller 
strokesjuksköterskan på Ditt sjukhus för rådgivning på tel…………………….. 
 
 
 
                                               Tack på förhand, vänligen 
                                               Boel Bingström Karlsson leg ssk                    
                                               Telefon: 0701-406336  
                                                        Hem 0455-330211 
 
                                               Handledare: Thomas Eggers, BTH, Karlskrona 
                                                  Telefon: 0455-385419 
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Tabell 1  Exempel på analys av textmaterial. 
 
Meningsbärande 
enhet 

Kondenserad enhet Subkategori Kategori 

”Det jag upplevde 
allra först var detta 
att det skulle hända 
igen. Det, inte på 
dagtid brydde jag 
mig inte om det, för 
då tänkte jag inte på 
det, men varje gång 
jag vaknade på 
natten så visste jag 
inte om jag vågade 
titta upp och se om 
lampan stod still.” 
(IP 1). 

Oro om det skulle 
hända igen. Inte 
dagtid men om jag 
vaknade på natten så 
visste jag inte om jag 
vågade titta upp. 

Osäkerhet inför 
framtiden. 

Oro/rädsla för att 
insjukna igen. 
 

”Nej jag tror nog att 
man ska försöka, det 
är väl lätt att säga 
kanske, men att man 
ska leva som man 
har gjort innan.” (IP 
3). 

Förhoppning om att 
försöka leva som 
man gjort innan. 

Försöka att leva som 
man levt. 

Att se möjligheter för 
framtiden. 
 
 
 
                                  

”Om jag går i stan 
då och benet inte 
riktigt hänger med, 
för det gör det inte 
när jag blir trött. Då 
vill jag ju inte visa 
det. De kan ju tro jag 
är på kulan.” (IP 4). 

Om jag går på stan 
och benet inte hänger 
med så vill jag inte 
visa det. 

Att vara rädd för vad 
andra ska tro. 

Känslan av att 
behandlas 
annorlunda. 

”Nej, man måste 
säga som det är. Att 
jag fått stroke. Och 
att det har satt sig på 
talet. Det är bara att 
säga det.” (IP 6). 

Det är bara att säga 
som det är, att man 
fått stroke, om man 
sluddrar till. 

Tycker att det inte 
var några problem 
bara man sa som det 
var.. 

Att se möjligheter för 
framtiden. 
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Tabell 1. forts.  Exempel på analys av textmaterial. 
 
 
Meningsbärande 
enhet 

Kondenserad enhet Subkategori Kategori 

”Det var ju det, jag 
har ju hängslen i 
vanliga fall och jag 
har, det är ju lite 
svårt att få upp 
kläderna och få 
ordning på det, för 
hängde det upp sig 
där så kunde jag ju 
inte ta upp näven där 
då. Där var det 
besvärligt.” (IP 4). 

Svårt och besvärligt 
att inte kunna klä sig 
som vanligt. 

Att inte kunna göra 
det man gjort 
tidigare. 

Förlust av tidigare 
vanor. 

”Jag tycker att jag 
har haft tur som har 
kommit tillbaka så 
pass att jag har.” (IP 
7). 

Haft tur att jag 
kommit tillbaka så 
pass som jag har. 

Glad över att ha 
kommit lindrigt 
undan. 

Att känna 
tacksamhet. 

”Men det är kanske 
någon gång man 
reflekterar över det, 
med vänner och 
bekanta, när man 
blir sjuk då bekänner 
de färg. Det kanske 
gör en lite 
besviken.”(IP 2). 

Besvikelse över att 
vänner behandlar en 
annorlunda när man 
blir sjuk. 

Att vänner och 
bekanta behandlar en 
annorlunda. 

Känslan av att 
behandlas 
annorlunda. 

”Jag har blivit lite 
hes efter stroken så 
därför pratar jag 
mindre nu. Förr var 
vi ute och dansade 
mycket och det gör vi 
inte nu. Och det 
saknar man ju” (IP 
5). 

Att inte kunna dansa 
som tidigare för att 
talet inte är som 
vanligt. 

Att det sociala livet 
blir påverkat. 

Förlust av tidigare 
vanor. 

 
 
 


