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Sammanfattning    
Att drabbas av stroke kan innebära en stor förändring i människors liv. Att som patient 
få träffa kompetent personal som kan erbjuda allt ifrån snabbt och korrekt 
omhändertagande och dessutom god omvårdnad kan ses som självklart. Eftersom stroke 
är en av de vanligaste sjukdomar i Sverige som orsakar livslångt lidande, invaliditet och 
död och kräver mest vårddagar inom somatisk sjukvård, är sannolikheten stor att som 
sjuksköterska få möta dessa patienter oavsett vårdkontext. Det har skett en stor 
utveckling i strokesjukvården, speciellt under 2000-talet där vård och behandling 
påbörjas redan prehospitalt av sjuksköterskor. Att känna igen strokesymtom och erbjuda 
en snabb behandling är avgörande för sjukdomens utveckling och dess konsekvenser. 
Sjuksköterskan har en central roll genom hela vårdkedjan och det ställs stora krav på 
kompetens, både omvårdnad och medicinsk. Syftet med uppsatsen är att beskriva 
igenkännande och omhändertagande av patienter med strokesymtom. En litteraturstudie 
har gjorts och material har hämtats från både kvalitativa och kvantitativa artiklar, dels 
för att belysa patientupplevelser, men även för att inventera vilka kunskaper som är 
nödvändiga att ha som sjuksköterska. Det visade sig att kunskapsnivån är varierande, 
det är nödvändigt med kontinuerlig utbildning för all personal, allt ifrån 
sjukvårdsrådgivning, larmcentral, ambulans till personal på sjukhuset. Att ha 
styrdokument och enhetliga omvårdnadsriktlinjer kan behövas inom sjukvården då det 
är många avancerade moment som har stor betydelse för hur utgången blir för den 
drabbade. Att bli bekräftad, sedd och få adekvat information vid akut sjukdom är 
grundläggande för att undvika upplevelser av att känna sig bortglömd. Att lägga en 
grund för god vårdrelation kräver att sjuksköterskan är öppen och tar sig tid. Det vilar 
ett stort ansvar på sjuksköterskor, man ska vara kunniga, stresståliga, fatta snabba beslut 
och vårda kropp och själ 
 
 
Nyckelord: stroke, symtom, sjuksköterska, kompetens, omhändertagande. 



INNEHÅLLSFÖRTECKNING 
 

INLEDNING ................................................................................................................... 1 

BAKGRUND.................................................................................................................... 1 
Historik .................................................................................................................................... 2 
Stroke ....................................................................................................................................... 2 
Behandling............................................................................................................................... 3 
Livsförändring ........................................................................................................................ 4 
Vårdrelation ............................................................................................................................ 4 

PROBLEMFORMULERING......................................................................................... 5 

SYFTE.............................................................................................................................. 6 

METOD............................................................................................................................ 6 
Datainsamling.......................................................................................................................... 6 
Analys....................................................................................................................................... 7 

RESULTAT...................................................................................................................... 7 
Kompetens ............................................................................................................................... 7 

Tidiga åtgärder....................................................................................................................................7 
Symtom...............................................................................................................................................8 

Samverkan............................................................................................................................... 9 
Identifiering ........................................................................................................................................9 
Prioritering ..........................................................................................................................................9 

Vårdrelation .......................................................................................................................... 11 
Bemötande ........................................................................................................................................11 
Information .......................................................................................................................................11 
Utbildning .........................................................................................................................................12 

DISKUSSION ................................................................................................................ 13 
Metoddiskussion.................................................................................................................... 13 
Resultatdiskussion ................................................................................................................ 13 

REFERENSER.............................................................................................................. 16 
Bilaga 1. Artikelöversikt……………………………………………………………….. 
Bilaga 2. Sjukvårdsrådgivningens beslutsunderlag……………………………………. 
Bilaga 3. SOS Alarms beslutsunderlag ……………………………………………...… 



INLEDNING 

Människor som drabbas av strokesymtom bör omgående komma till sjukhus för 
undersökning och omhändertagande. Det är avgörande för vidare behandling att 
fastställa vad stroken beror på. I de nationella riktlinjerna, som uppdaterades 2005, 
skriver Socialstyrelsen att plötsligt uppkommen svaghet i arm eller ben, eller plötslig 
afasi hos personer under åttio år och mindre än två timmar efter debut bör behandlas 
enligt stroketrombolyslarm. Detta innebär att ambulanspersonalen förvarnar närmsta 
akutmottagning om att blodproppslösandebehandling kan bli aktuell. Kunskapen om ett 
snabbt omhändertagande och tidsaspekten är avgörande för att förhindra att den som 
insjuknat utsätts för onödigt lidande, som till exempel halvsidig förlamning, 
talsvårigheter, smärta och depressioner. Risken för att symtomen blir bestående minskar 
om behandling sätts in snabbt. I samband med insjuknande i stroke har sjuksköterskan 
en central roll i vårdkedjan. Det handlar inte bara om omvårdnaden på sjukhus utan 
också om rådgivning och undervisning, dels i förebyggande syfte men även i vården av 
patienter efter stroke. Inför vår kommande yrkesroll som sjuksköterskor är det av 
intresse att veta hur sjuksköterskan ska kunna känna igen strokesymtom och möta 
personer med misstänkt stroke i ett tidigt skede och utifrån dennes behov ge stöd i 
livsförändringen. Kunskap om hur skadan påverkar personens förmåga vad gäller 
kommunikation, dagliga aktiviteter och förändrade upplevelser av sig själv och 
omvärlden. Detta ger förutsättningar för ökad förståelse och lägger en god grund för en 
fortsatt vårdrelation.   
 

BAKGRUND 

Följande citat beskriver upplevelsen av att drabbas av en stroke….  
”Så drabbades jag, hårt och obönhörligt som av en explosion utan några förvarningar. 
Plötsligt en kväll, när jag känt mig rastlös och haft huvudvärk sedan några timmar, 
segnade jag ned, medvetslös: Vad hade hänt? Varför låg jag som ett kolli, oförmögen 
att kunna röra mig, ur stånd att kunna meddela mig? Min högra kroppshalva var inte 
längre en del av mig och jag grep efter armen, som hade en benägenhet att falla ned 
mot golvet. Mitt högra ben låg rakt och livlöst. Då och då torkade någon min högra del 
av hakan och jag förstod att saliven rann, utan att jag märkte det.” (Lindgren 1982, s 
5). 
 

Stroke är en av våra stora folksjukdomar. I Sverige drabbas ca 30000 personer varje år 
och cirka femtio procent av dessa får bestående handikapp. Cirka tjugo procent av dem 
är under 65 år gamla, det vill säga i arbetsför ålder. Antalet yngre människor som 
insjuknar i stroke blir fler och fler. Det är en av de vanligaste orsakerna till livslångt 
lidande, invaliditet och död och denna sjukdom kräver flest vårddagar inom somatisk 
sjukvård (Andersson, Carlberg, och Olofsson, 2005) och Stroke-Riksförbundet, 2006). 
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Historik 
Strokevården har utvecklats under senare delen av 1900-talet och framför allt under 
2000-talet. Under 1930-talet utvecklades kärlröntgen, angiografi, och denna 
diagnostikmetod började användas i samband med stroke först på 1950-talet. I samband 
med datortomografin och magnetröntgen blev diagnostiseringen av stroke säkrare och 
mer exakt (Norrving& Terént 2001). 
 
Fram till 1950-talet togs strokepatienter till största delen om hand i hemmet, på 
medicinkliniker, neurologkliniker och inom långtidssjukvård, sedan dess har sjukvården 
successivt byggts ut. Under 1980-talet påbörjades utbyggnad av specialiserad vård på 
strokeenheter med väl sammansvetsade vårdteam (Socialstyrelsen, 2000). 
  
Att insjukna i stroke var länge förknippat med en uppgivenhet då det saknades tydliga 
och effektiva behandlingsmetoder. Ordinationen var en till två veckors sängläge med 
komplikationer som följd, vilket är rena motsatsen till dagens behandlingsstrategier. 
Under 1980-talet började acetylsalicylsyra, som har en blodproppsförebyggande effekt, 
ges i förebyggande syfte till strokepatienter. Tidigare uppfattningar om stroke var att 
hjärnskadan utvecklades fullt ut på bara några få minuter men dagens kunskap visar att 
skadan sker successivt, det tar allt från några timmar upp till något dygn (Norrving & 
Terént 2001). 
 
Stroke 
Stroke är ingen sjukdom utan ett samlingsnamn för de symtom som patienten har när 
cirkulationen till hela eller delar av hjärnan inte är optimal. Hjärnan reagerar då med 
plötslig funktionssvikt, cellerna får inte tillräckligt med syre och energi för att fungera. 
Om cellerna blir helt utan syre dör de, men det kan också vara en nedsatt cirkulation i en 
avgränsad zon, cellerna blir ”omtöcknade” och kan klara sig ett par timmar. För att 
kunna rädda dessa celler är det viktigt att snabbt komma under behandling.  
Cirkulationen kan inom loppet av några minuter eller timmar återställas av sig självt, 
och kan återuppta sin funktion. Detta tillstånd kallas transitorisk ischemisk attack (TIA). 
En TIA är en signal om att något inte fungerar som det ska. Om funktionssvikten varar 
mer än tjugofyra timmar räknas det som Stroke (Almås, 2006).  
 
Stroke är ett akut tillstånd som är jämförbart med exempelvis hjärtinfarkt. Transport till 
sjukhus bör ske med ambulans, där inledande åtgärder och undersökningar påbörjas för 
att påskynda möjligheterna att starta adekvat behandling. I riktlinjerna tas hänsyn till 
omedelbar handläggning och undanröjande av tidsfördröjande hinder, därför har 
samarbete med SOS-Alarm och sjukvårdsrådgivningen inletts. Stroketrombolyslarm har 
lett till förändrad organisation och arbetsstruktur på sjukhus för att minimera 
tidsfördröjning från ankomst på akutmottagning till röntgenundersökning och inledande 
blodproppslösande behandling (Socialstyrelsen, 2005).  
  
Plötslig svaghet i arm och/eller ben i ena kroppshalvan, plötslig ensidig 
känselnedsättning, plötsligt debuterande talsvårigheter, synförlust på ena ögat eller 
synfältsbortfall, yrsel tillsammans med dubbelseende eller gångsvårigheter eller 
huvudvärk, illamående, kräkning, akut debuterande svår huvudvärk, plötslig förvirring 
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eller medvetslöshet kan vara symtom på stroke. Dessa tillstånd måste tas på allvar och 
kräver omedelbar vård (Norrving & Terènt, 2001). 
Symtomen är desamma oavsett om skadan beror på infarkt eller blödning, en skada 
inom ett kärls försörjningsområde ger symtom beroende på vilket kärl som drabbas 
(Almås, 2006, Grefberg & Johansson 2007). 
 
Symtom kan ge bestående men och dolda funktionshinder såsom trötthet, epilepsi, 
depressioner, svårigheter att svälja, personlighetsförändringar och smärta. Dessa 
hälsohinder kommer att påverka personens hela livssituation och omgivning (Stroke-
Riksförbundet, 2004).   

 
Behandling 
Med dagens behandling av stroke har dödligheten minskat. Statistik visar dock att 
mellan år 1989 och 2000 har förekomsten av stroke bland personer mellan 30 och 65 år 
ökat. Eftersom många av de drabbade fortfarande är yrkesverksamma blir 
konsekvenserna för hälso- och sjukvård samt samhället i stort märkbara, därför är det 
nödvändigt att klarlägga riskfaktorer och satsa på hälsofrämjande och förebyggande 
åtgärder (Engström, Nilsson & Willman 2005). Dessa riskfaktorer är diabetes, förhöjda 
blodfetter, rökning, överkonsumtion av alkohol, högt blodtryck, åderförkalkning, stress 
och tromboembolisk sjukdom, med andra ord desamma som för ischemisk 
hjärtsjukdom. Andra faktorer som ökar risken för stroke är ärftlighet, P-piller hos 
kvinnor över trettiofem år, hormonbehandling med östrogen samt partydroger, till 
exempel amfetamin och kokain. Kunskap om riskfaktorer är av största vikt för att 
minska risken att insjukna i stroke (Grefberg & Johansson, 2007).  
  
I det akuta skedet är återtillförsel av syre i det skadade området det primära för att 
begränsa skadan och minska risken för en ny stroke. 
Högt blodsocker och förhöjd kroppstemperatur ökar hjärnans behov av syre, därför ska 
paracetamol ges vid kroppstemperatur över 37,5. Insulin ges om blodglukosen 
överstiger 10mmol/l. Vid måttlig sänkning av pO2 ska syrgas ges. Dessa viktiga 
behandlingar ges prehospitalt av ambulanssjuksköterskor. Blodtryck över 220/110 bör 
behandlas. Trombolysbehandling innebär att proppen löses upp och blodtillförseln till 
området som är skadat återställs. Denna behandling medför en ökad blödningsrisk som 
då begränsar behandling för vissa patienter. Det måste ges inom tre timmar efter 
symtomdebut. Innan trombolysbehandling påbörjas måste en 
datortomografiundersökning utföras för att utesluta blödning och bedöma infarktens 
omfattning (Grefberg & Johansson 2007). 
 
Rehabilitering bör påbörjas det första dygnet för att försöka återvinna förlorade 
funktioner. Rehabilitering av strokepatienter engagerar flera olika kompetenser och där 
har sjuksköterskan en samordnande funktion. Samarbete mellan olika personalgrupper 
och ett strukturerat arbetssätt med gemensamma mål är av största vikt för att patienten 
ska nå individuella rehabiliteringsmål utifrån egna förutsättningar och resurser. För att 
återvinna förlorade funktioner krävs en återinlärningsprocess, förmågan att 
omorganisera och lära på nytt är stor även efter en stroke. (Almås 2006).  
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Livsförändring 
Att insjukna i stroke är omvälvande såväl fysiskt som psykiskt, både för den drabbade 
och dennes omgivning. Kroppen är en del av identiteten. Genom kroppen och våra 
sinnen upplever vi världen och om kroppen, till följd av sjukdom eller skada förändras, 
ändras även människans upplevelse av världen och sig själv. När de kroppsliga 
funktionerna förändras genom sjukdom och människan till följd av detta inte längre kan 
leva som innan hotas identiteten, känslan av att ha kontroll försvinner. Upplevelsen av 
att inte kunna leva upp till egna och andras förväntningar kan orsaka smärta och bidra 
till isolering då förutsättningarna i livet förändras. En viktig del av kommunikationen 
utgörs av gester och kroppsspråk, de skapar möjligheter att förstå varandra men på 
grund av försämrade kroppsfunktioner kan en del av förmågan att kommunicera med 
hjälp av kroppen gå förlorad (Wiklund, 2003).  
 
Omställningen i kroppen efter en hjärnskada är stor. En del symtom avtar medan andra 
kan tillkomma efter en tid. Första tiden blir patienten fort trött, kan ha svårt att orientera 
sig, bli förvirrad, rastlös och ha svårt med koncentrationen på grund av att hjärnan är 
svullen. Insikten om vad konsekvenserna av en stroke innebär för framtiden är ofta 
bristande, patienten tror att allting kommer att ordna sig och snart bli som vanligt igen. 
Sjuksköterskan har en viktig roll i att stödja, trösta och lyssna till patienten genom 
rehabiliteringen. Att drabbas av en stroke innebär en stor livskris, både för patient och 
anhöriga. Att förlora vitala funktioner och därmed sina framtidsdrömmar och sin 
identitet kräver, som vid andra förluster, ett sorgearbete. Detta tydliggörs oftast när den 
första intensiva perioden efter stroken övergår i vardag (Norrving & Terént, 2001, 
Stroke-Riksförbundet, 2004). 
 

Vårdrelation 
Strokepatienter i det akuta skedet behöver vård och tillsyn dygnet runt. Det är i 
huvudsak sjuksköterskor som ansvarar för omvårdnadsarbetet och ska möta patienten 
och dennes specifika behov. För patienten med stroke är vanliga komplikationer 
ventrombos, trycksår, lunginflammation, urinvägsinfektion samt nedstämdhet och för 
att minska risken för, och effekten av, dessa komplikationer är det viktigt med 
lyhördhet, samarbete och noggrann dokumentation från sjuksköterskans sida (Almås, 
2006).  
 
Sjuksköterskan gör en bedömning hur skadan har påverkat patientens möjligheter att 
klara sitt dagliga liv. En bedömning av patientens svårigheter och resurser görs och 
utifrån denna avgörs och planeras vilka hjälpinsatser som krävs och hur omvårdnad och 
träning ska utformas. Finns det möjlighet att träna bort svagheterna eller behövs det 
hjälpmedel? Detta görs för att kunna hjälpa patienten att aktivt deltaga i träning, att ta 
tillvara patientens egna resurser och förmågor och se möjligheterna. All omvårdnad 
måste individanpassas, en aktiv patient bör träna och göra så mycket den kan och orkar 
själv medan en svårt sjuk patient kan behöva hjälp med att underlätta andning, lindra 
smärta och obehag. Det är inte ovanligt att strokepatienter ramlar, det kan bero på 
svaghet eller yrsel. För att förhindra fallolyckor finns gånghjälpmedel eller rullstol. 
Patienter som försöker själva utan att be om hjälp eller inte klarar att själva komma upp 
ur sängen, måste erbjudas möjlighet att få komma upp ur sängen, även korta stunder 
(Norrving & Terént, 2001).  
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För att som sjuksköterska lindra lidande och öka patientens välbefinnande krävs en god 
vårdrelation som präglas av öppenhet och professionellt engagemang. I möte med 
patienter som inte kan uttrycka sig genom tal och kroppsspråk krävs det att 
sjuksköterskan är än mer öppen och följsam. Det finns andra sätt att kommunicera på 
och det kräver både fantasi och inlevelse. Att genomgå en förändring i vår subjektiva 
kropp för också med sig förändring av tillgången till ett liv, på gott och ont (Dahlberg, 
Fagerberg, Nyström, Segesten & Suserud, 2003) 
 
Målet med vårdande är att, utifrån patientens individuella behov, stärka, återställa och 
bevara hälsa samt minska det lidande som talsvårigheter, förlust av kroppsliga 
funktioner och oro inför framtiden kan innebära. Patienten måste känna sig bekräftad 
och respekterad i relationen till sjuksköterskan. Det måste finnas en lyhördhet och 
öppenhet från sjuksköterskans sida så att patienten vågar vara sig själv och uttrycka sina 
känslor. Sjuksköterskan måste också ge patienten utrymme att dra sig undan och 
respektera att det ibland är svårt för denne att förmedla sin oro och sina tankar och 
sedan finnas där när patienten behöver stöd. Genom det kan patienten, trots ohälsa, 
erbjudas möjligheter att känna sammanhang och helhet i sin nya vardag.. Det handlar 
också om att skapa en trygg miljö för att minska smärta och obehag för patienten och 
hjälpa honom/henne att bearbeta sina upplevelser. All vård ska planeras så att patientens 
integritet och självständighet bevaras och respekteras, det kan handla om att patienten 
måste få utföra de sysslor som han/hon klarar av på egen hand, för att inte känna sig 
kränkt utan stärka självförtroendet. Sjuksköterskan ansvarar för vårdandet men den 
utförs av hela vårdteamet. En noggrann bedömning av patientens svårigheter och behov 
görs och utifrån det planeras vården och träningen (Norrving & Terént, 2001, 
Socialstyrelsen, 1993, och Wiklund, 2003). 
 
Enligt Kirkevold (1997) kan sjuksköterskans uppgifter delas in i fyra faser, dessa 
presenteras här i korthet. Den förklarande fasen innebär att ge adekvat information 
angående stroke, sjukdomsförlopp samt eftervård och rehabilitering. I den tröstande 
fasen skapas en god vårdrelation till patient och anhöriga för att på så sätt möjliggöra 
sorgeprocessen. Det kan också inge hopp och öka sjukdomsinsikten genom stöd och 
uppmuntran, och förebygga depression vilket är vanligt förekommande efter stroke. I 
den integrerande fasen hjälper sjuksköterskan patienten att förstå meningen med 
behandling, rehabilitering och är en väl fungerande kontakt mellan patienten och de 
olika yrkeskategorierna. Den bevarande fasen går ut på att sjuksköterskan hjälper 
patienten att underhålla och förbättra egna förmågor för att minska risken för 
komplikationer.  
 
PROBLEMFORMULERING 

Ett snabbt omhändertagande av patienten vid stroke debut kan vara avgörande för 
sjukdomens utveckling och konsekvenserna efteråt. För att detta ska vara genomförbart 
krävs en väl fungerande vårdkedja, allt ifrån sjukvårdsupplysningen till ankomst på 
akutmottagning. 
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Eftersom sjuksköterskor har en central roll genom hela vårdkedjan är det viktigt att det 
finns både omvårdnads- och medicinsk kunskap om de symtom som är direkt och 
indirekt förknippade med stroke. Det är viktigt att känna igen symptom och att handla 
efter de nationella riktlinjer för strokevård som finns idag. Genom att öka kompetensen 
och medvetenheten om de symtom och upplevelser som patienter med stroke har, ökar 
sjuksköterskan sin förmåga att tillgodose patientens behov av vård. Då sjuksköterskan 
kan träffa på dessa patienter inom de flesta vårdkontext behöver sjuksköterskan veta 
mer om igenkännande och omhändertagande för att patienten ska bli tagen på allvar och 
få den vård han/hon behöver och har rätt till.  
 
SYFTE 

Syftet med uppsatsen är att beskriva faktorer som påverkar sjuksköterskors 
igenkännande och omhändertagande av patienter med strokesymtom. 
 
METOD 

En litteraturöversikt har gjorts som bygger på resultaten från tio artiklar utifrån syftet. 
Fyra kvalitativa och fyra kvantitativa. Två hade både kvalitativa och kvantitativa 
utgångspunkter. Dessutom har vi använt oss av tre utbildningsrapporter. Kvalitativ 
forskning syftar till att beskriva de intervjuades upplevelser av olika fenomen medan 
kvantitativ forskning tar fram resultat som är mätbara, exempelvis tidsåtgång (Friberg, 
2006). Olika typer av forskning har använts i vår uppsats för att få fram så mycket som 
möjligt om sjuksköterskans förutsättningar att ge evidensbaserad omvårdnad. 
Evidens/vägledning ger sjuksköterskan. förståelse för strokepatientens upplevelser och 
en guide i det praktiska vårdarbetet. De kvalitativa studierna ger en större förståelse för 
vad det innebär för patienten att få en stroke. Medan kvantitativa studier mer visar på att 
vilken kompetens sjuksköterskor innehar.  
 

Datainsamling 
De vetenskapliga artiklarna söktes i databaserna Cinahl och PubMed. Cinahl användes 
till största del eftersom det är en vårdvetenskaplig databas. Sökningarna gjordes på 
engelska och sökorden vi använde var följande: nurses, nursing, knowledge, stroke, 
symtom och emergency caring. Patients experience, delay var ord vi fick lägga till i 
kommande sökning för att bredda artikelurvalet. Artiklarna skulle i huvudsak vara 
vårdvetenskapliga och peer reviewed. Eftersom det pågår betydande forskning om 
stroke valde vi bort artiklar skrivna före år 2003 med undantag av en artikel som 
användes i bakgrunden. Artiklarna som hittades var både svenska och internationella. 
De internationella artiklarna kom från Australien, England, Kina och USA. Sökningar 
gjordes fortlöpande under arbetets gång. Träffarna var många, men genom att sökorden 
kombinerades minskade antalet artiklar till sjuttionio. Utifrån artiklarnas titlar lästes 
abstract på fyrtio artiklar. Därefter avgjordes vilka som verkade relevanta för 
problemformulering och syfte, kvar blev arton stycken. Dessa artiklar granskades och 
efter gemensam sammanställning sållades ytterligare fem artiklar bort. Vissa sökningar 
gav inga resultat, då för många sökord användes samtidigt och sökningen gav inga 
träffar. Litteratur söktes även på Biomedicinska Biblioteket vid Sahlgrenska i Göteborg, 
Borås Högskolas Bibliotek och Mölndals Stadsbibliotek. 
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Analys 
Materialet har analyserats efter Friberg (2006) utifrån motivet att skapa en överblick av 
ett avgränsat område utifrån tidigare forskningsresultat för att göra en litteraturöversikt. 
Författarna läste artiklarna var för sig och gjorde sedan en gemensam analys. Analysen 
gjordes även den utifrån Fribergs modell vilket innebär att syfte, metod, 
problemformulering, resultat och diskussion granskas och sammanfattades. Skillnader 
och likheter noterades. Därefter sållades ytterligare fem artiklar bort då de visade sig 
vara för medicinska, för organisatoriskt och ekonomiskt inriktade eller inte svarade mot 
vårt syfte. Av de kvarvarande tretton artiklarna gjordes en sammanställning. För att 
svara upp till vårt syfte och få innehållet överskådligt valde vi att sammanställa 
resultaten från de tretton utvalda artiklarna. I första hand sorterades artiklarna efter 
likheter och gemensamma teman vilket presenteras i resultatet. Vi har valt att presentera 
resultatet utifrån tre huvudteman: kompetens, vårdrelation och samverkan och åtta 
subteman: tidiga åtgärder, symtom, identifiering, prioritering, bemötande, kontinuitet, 
information och utbildning. 
 
RESULTAT 

Kompetens 
Det visade sig att sjuksköterskor på akuten, trots utbildning i evidensbaserad strokevård, 
behövde ytterligare kunskaper om både symtom och akuta omvårdnadsåtgärder. Dock 
visade studien att de sjuksköterskor som regelbundet läste litteratur och deltog i 
utbildningar hade signifikant bättre resultat. De kände inte till betydelsen av snabbt 
omhändertagande, att det var nödvändigt med regelbunden övervakning av patienter 
som genomgått trombolysbehandling och ingen av sjuksköterskorna visste att 
kroppstemperaturen inte bör överstiga 37,2 grader. Den generella kunskapsbristen 
innefattade även monitorering och övervakning av vitala funktioner samt hantering av 
högt blodtryck (Harper, 2006). 
 
Tidiga åtgärder 
Vaccas fallstudie (2006) visar att det är viktigt att handla snabbt efter att patienten med 
strokesymtom har anlänt till akutmottagningen. Sjuksköterskan ska se till att skapa fri 
venväg, ta blodprover med blodbild, elekrolytstatus, hjärtmarkörer, koagulationsprofil, 
blodtyp samt korstest. Förutom detta tas perifert blodglukosvärde för att utesluta 
hypoglykemi. Inom 25 minuter efter ankomst till akuten bör undersökning med 
datortomografi göras och denna bör tolkas av läkare inom 45 minuter efter ankomsten. 
Om det inte finns tecken på blödning eller andra kontraindikationer ska 
trombolysbehandling påbörjas. Det är viktigt att prata med patienten och eventuella 
anhöriga så att de är införstådda med planeringen av vårdåtgärderna (Vacca, 2006). 
Cross (2008) skriver att vissa akutmottagningar har utökat sjuksköterskans 
ansvarsområde till att ordinera datortomografi, göra en första bedömning av 
sväljförmåga och ge första dosen acetylsalicylsyra efter att datortomografin uteslutit 
blödning (Cross, 2008).   
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Snabb återställning av genomblödningen i hjärnan är avgörande för hur utgången av en 
stroke blir. Utifrån rutiner och lokala riktlinjer ska sjuksköterskan kunna identifiera om 
patienten är kandidat för trombolysbehandling. Det är viktigt att bedöma och 
dokumentera patientens utgångsstatus för att ha något att jämföra med under 
sjukdomsförloppet. Det är viktigt att sjuksköterskan kan bedöma vitala funktioner 
såsom luftvägar, cirkulation och medvetande. I akutskedet ska patienten ligga med plan 
huvudända för att optimera blodflödet till hjärnan. För att upptäcka eventuella arytmier 
ska patienten övervakas med EKG. Blodsockervärde ska tas och, om värdena indikerar, 
behandlas utifrån riktlinjer. En generell neurologisk undersökning som innefattar 
bedömning av styrka i båda sidor, motoriska funktioner, pupillstorlek och 
ljuskänslighet, ska genomföras regelbundet. Kroppstemperaturen får inte överstiga 37,2 
grader eftersom det ökar metabolismen och kan förvärra den ischemiska skadan i 
hjärnan. Enligt Cross (2008) kan anledningarna till att temperaturen efter stroke höjs 
vara en påverkan på temperaturcentrum eller bero på infektion. För att öka patientens 
välmående och hålla temperaturen inom normala gränser kan sjuksköterskan badda med 
ljummet vatten, bädda svalt, vädra för att sänka temperaturen i rummet samt ge 
febernedsättande vid behov. Mediciner ges med fördel intravenöst eller per rectum 
innan man säkerställt att patienten inte lider av sväljsvårigheter. Eftersom 
blödningsrisken är störst upp till 36 timmar efter trombolysbehandling ska patientens 
blodtryck mätas regelbundet, dock inte med automatisk blodtrycksmanschett då dessa 
kan orsaka hematom. Ett förhöjt blodtryck måste behandlas men det får inte sänkas för 
hastigt då det minskar blodflödet till hjärnan och kan förvärra tillståndet (Cross, 2008 
och McCaffery Quinn, C., 2006). 
 

Symtom 
Trots att ansikts- eller kroppslig förlamning och talsvårigheter är de mest vanliga 
symtomen vid stroke känner större delen av allmänheten inte till att tillståndet är akut 
och skulle därför inte ringa ambulans. Det är vanligt att strokesymtom förväxlas med 
symtom vid hjärtsjukdom och diabetes. Sluddrigt tal och ostadig gång tolkar 
omgivningen ibland som berusning vilket försenar hjälpinsatser. En del av dem som 
drabbas tar inte symtomen på allvar utan lägger sig och vilar för att se om tillståndet 
förbättras (Sadler, 2006). Det finns även andra symtom som inte är synliga för 
omgivningen men som ändå är besvärande för patienten och dessa kan vara ångest, 
depression, minnesrubbningar, koordinationssvårigheter, inkontinens, smärta, neglect 
antingen relaterat till miljöer eller personer, trötthet, synbortfall, talsvårigheter, sexuella 
problem och förändrad känsel. För att kunna ge patienten rätt hjälp och råd utifrån 
hans/hennes behov, eller förmedla kontakt med andra passande instanser inom hälso- 
och sjukvården, måste sjuksköterskan ha kunskap och vara medveten om dessa mindre 
uppenbara hinder i patientens vardag. Rehabiliterande åtgärder, grundade på fastställda 
mätverktyg, bör sättas in genast efter stroke utifrån patientens förmågor och resurser 
(Cross, 2008).  
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Samverkan 
Identifiering 
Personer med misstänkta strokesymtom som ringer till motsvarigheter till 
sjukvårdsupplysningen (helpline) utomlands är frustrerade över att den som svarar 
misslyckas med att identifiera tillståndet som misstänkt stroke (Sadler, C., 2006)  
Även i samtal till larmcentralen där den hjälpsökande använde ordet stroke 
klassificerade inte larmoperatören tillståndet som misstänkt stroke. Trots detta 
prioriterades dessa samtal som mest akuta i 79  procent av fallen. Vid de tillfällen då 
strokepatienten inte kom till sjukhus tillräckligt snabbt stod larmoperatörerna för en 
fjärdedel av förseningarna. Eftersom larmoperatörers och ambulanspersonals ingripande 
innehar en nyckelroll i att strokepatienter får snabb hjälp bör de få fortlöpande 
utbildning i Rapid Stroke Recognizion vilket kan jämföras med Rädda Hjärnan 
Projektet (Brice, Evenson, Johnson, Morris, Rosamond, & Schroeder, 2005).  
För upp till 70 procent av strokepatienterna är ambulanspersonal den första medicinska 
kontakten. Studier visar dock att de har otillräckliga kunskaper om stroke och 
identifiering av strokesymtom. Ambulanspersonal i Melbourne, Australien, delades in i 
två grupper. Den ena gruppen fick utbildning i Faster Access to Stroke Therapy (FAST) 
men inte den andra. Därefter genomfördes ett kunskapstest angående symtom och 
identifiering av stroke. Det visade sig att generella kunskaper om strokesymtom var 
goda men mindre än hälften visste att trombolysbehandling måste inledas inom tre 
timmar efter strokesymtom. Efter FAST-studien märktes en skillnad mellan de båda 
grupperna. Förmågan att identifiera stroke ökade i den gruppen som fått utbildning 
vilket ledde till att de förvarnade akutmottagningen oftare än gruppen utan FAST-
utbildning. Förvarningen medförde att patienten prioriterades högre av 
triagesjuksköterskan vilket gav en snabbare kontakt med läkaren och nödvändiga 
undersökningar kunde påbörjas (Barger, Bernard, Bladin, Bray, Cooper, & Martin, 
2005).   
 
På sjukvårdsrådgivningen i Sverige arbetar sjuksköterskor som ger telefonrådgivning 
efter ett medicinskt beslutsunderlag. Detta ska sjuksköterskan stödja sig mot då de tar 
beslut om vart och hur de ska hänvisa patienter. I deras symtombaserade 
beslutsunderlag finns oftast fyra brådskande grader, omgående, inom tolv timmar, nästa 
vardag och avvakta. I kapitlet om bortfallssymtom och domningar finns bara två grader, 
omgående och inom tolv timmar. Ett förtydligande under rubriken är att personer som 
är under åttio år omgående ska till sjukhus för bedömning. På sjukvårdsrådgivningens 
hemsida för allmänheten finns ett övergripande kapitel om stroke, dess symtom och hur 
man bör gå tillväga, se bil.1 (Hernborg,. 2008). 
 

Prioritering 
SOS centralen är den första länken för den hjälpsökande i akutmedicinska vårdkedjan. 
Personalen på larmcentralen arbetar efter en strukturerad intervju- och samtalsmetodik 
för att bestämma vilken prioritet den hjälpsökande ska få. Index är ett hjälpmedel för 
operatörer och ska fungera som ett beslutstöd. Oavsett vilket sjukdomstillstånd det 
gäller ska operatören alltid fråga om personens medvetande och andning. Utifrån de 
uppgifter som operatören får, prioriteras det som Prio 1, akut livshotande symtom eller 
olycksfall.  
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Prio 2, akuta men ej livshotande symtom. Prio 3, ej akut transport. Prio 4, sjukresa eller 
annan form av transport/hänvisning. Kriterierna i Index är till för att hjälpa 
larmoperatören att komma fram till rätt prioritet, Indexkriterierna är symtombaserade 
och bygger på kliniska tecken, symtom eller händelser. I kapitlet om slaganfall skall det 
prioriteras som prio 1 i de fall den hjälpsökande har plötsligt påkommen förlamning i 
arm och/eller ben, och/eller afasi, se bil. 2 (Svenska Läkaresällskapet 2001). 
 
Göransson (2006) skriver i sin avhandling att beslutsunderlaget för triagering på 
svenska akutmottagningar är bristfälligt. Det visade sig att organisationen på de olika 
akutmottagningarna skilde sig, vissa hade en speciell triagesjuksköterska medan det på 
andra ställen kunde vara en undersköterska eller läkarsekreterare som tog emot 
patienten och dokumenterade besöksorsaken. I de fall som undersköterskan eller 
läkarsekreteraren tog emot stod alltid en sjuksköterska som ansvarig för prioriteringen. 
Dock var prioriteringen som gjordes då baserad på den dokumentation som fanns, i 
vissa fall fanns endast två rader nedskrivna. Sjuksköterskan hade ingen personlig 
kontakt med patienten och bildade sig ingen egen uppfattning om hans/hennes tillstånd.  
Antalet steg på prioriteringsskalorna varierade också, alltifrån en femgradig skala (i 
enlighet med internationella rekommendationer) till en tregradig skala. Den femgradiga 
skalan innebar att om patienten bedömdes som prioritet ett skulle han eller hon få träffa 
läkare direkt, prioritet två efter 15 minuter, tre efter 30 minuter, fyra efter 60 minuter 
och fem efter 120 minuter. Den tregradiga skalan medförde att patientgrupperna blev 
stora, svåra att överblicka och försvårade arbetet på akuten. På de akutmottagningar där 
det inte fanns någon prioritering lades journalerna i olika högar, vilket gjorde att de 
prioriterades i jämförelse med varandra och inte beroende på vad patienterna hade för 
hjälpbehov och detta var faran med det systemet menar Göransson. Istället för att kalla 
det prioritering borde ordet gradering användas då det inte på samma sätt förknippas 
med en jämförelse med andra. I sin studie fann Göransson att olika sjuksköterskor 
triagerade samma fiktiva patientfall olika. Utifrån bedömning gjord enligt den 
femgradiga skalan kunde en och samma patient bedömas tillhöra alla 
prioriteringsgrupper och till detta fanns ingen självklar förklaring. Varken sjukhusens 
storlek, utbildningsnivå eller antal år sjuksköterskan hade arbetat på akuten tycktes 
spela någon roll (Göransson, K., 2006). 
 
På vissa akutmottagningar i England används Manchester Triage System, vilket har som 
mål att patienten ska vara bedömd av sjuksköterska inom tio minuter efter ankomst till 
akuten. Två akutmottagningar jämfördes, på den ena användes en checklista som hjälp i 
bedömningen av patienter och personalen fick utbildning i trombolysbehandling. 
Resultatet visade att tiden från ankomst till det att patienten träffade läkare var upp till 
en timma kortare då personalen var utbildad i trombolysbehandling och använde 
checklista. Däremot var tidsskillnaden vad gällde sjuksköterskans bedömning inte 
signifikant, dock klarade inte någon av akutmottagningarna att göra en första 
bedömning inom tio minuter (Hinkle, 2007).  
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Vårdrelation 
Bemötande 
Att vara beroende av andras hjälp och bli vårdad kräver en god relation mellan vårdare 
och patient. Patienter som blir tagna på allvar och som får tid av vårdpersonal känner ett 
välbefinnande, trots att de är sjuka. Som sjuksköterska är det viktigt att ta sig tid så att 
patienten kan få ställa frågor angående sin sjukdom och behandling. Patienten behöver 
mål och information för att veta vad de kan vänta sig angående sitt tillfrisknande. 
Strokedrabbade patienter kände tillfredsställelse när personalen engagerade sig i deras 
rehabilitering och lindring, det kunde vara olika förslag som till exempel 
vattengymnastik, lägesändringar för natten, eller så enkelt som att rätta till kudden. När 
sjuksköterskan tog sig tid till samtal eller vid beröring kunde det hjälpa till så att 
smärtan inte kändes lika intensiv. I de fall där patienterna inte upplevde att de fick god 
omvårdnad saknades i första hand en god relation mellan vårdare och patient. Det i sin 
tur kunde leda till att vissa patienter upplevde en känsla av ensamhet, dels på grund av 
de inte fick uppmärksamhet och inte blev tagna på allvar (Ahlström, Ek & Widar 2007). 
Andersson et al. (2005) beskriver i sin artikel hur en patient blev hemskickad från 
akuten två gånger innan hans symtom togs på allvar och rätt diagnos ställdes 
(Andersson, Carlberg, & Olofsson, 2005). Det är därför betydelsefullt att sjuksköterskan 
tar sig tid, lyssnar och stannar kvar hos patienten samt att det finns en öppenhet från 
sjuksköterskans sida. Ett stort behov av att bli behandlad med respekt, att bli förstådd, 
sedd och få tid var genomgående i berättelserna. Att bli sedd är ett mänskligt behov och 
det framträder i ännu högre grad vid sjukdom (Ahlström et al. 2007). 
 
Kontinuitet 
Att vårda är att göra något för någon annan med sinne för ansvarskänsla och kunskap 
om den andres subjektiva upplevelser, behov och mål (Andersson et al. 2005). 
Kontinuitet av personal är viktigt i mötet med läkare och sjuksköterskor för att ta till sig 
fortlöpande information. Att sjuksköterskan gav stöttning och ingav hopp, gärna med ett 
glatt humör och humor, hade en stor betydelse för välbefinnandet. Att träffa samma 
personal med kunskap och en holistisk människosyn ingav trygghet, och patienterna 
visste att den här sköterskan vet precis vad jag behöver. Smärta och sjukdom kan vara 
svårt att förstå för andra, beroende på dess subjektivitet och doldhet. Därför är förståelse 
centralt för att patienten ska känna att denne får god omvårdnad. Stroke och andra 
sjukdomar med en plötslig debut har även en psykisk effekt, då den drabbade och 
dennes omgivning blir chockad, rädd och osäker. Stroke innebär ofta en stor förändring 
både kroppsligt och mentalt och en bit av identiteten försvinner, så sjuksköterskan har 
en stor uppgift i att stötta, informera, uppmuntra och finnas där (Ahlström et al., 2007). 
 

Information 
Hur patienten får information är av betydelse, den ska vara anpassad utifrån patientens 
behov men även vara saklig och ärlig. Flera studier visar att det kan vara svårt att ta till 
sig och komma ihåg muntlig information, därför bör patienten få informationen även i 
skrift. Den bör ges upprepade gånger, både under sjukhusvistelsen och efter hemgång 
(Ahlström et al. 2007 och Andersson et al. 2005). 
I och med att patienterna fick information och kunskap om sin sjukdom och behandling 
bidrog det till att de kände sig delaktiga (Ahlström et al. 2007). Patienterna kände i vissa 
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fall av att personalen var underbemannad och stressad och det i sin tur ledde till att 
patienterna undvek att ställa frågor till läkarna och sjuksköterskorna (Ahlström et al. 
2007). Det kunde ibland vara svårt för patienter och anhöriga att veta vilka frågor de 
skulle ställa och de tog därför på sig skulden för att informationen blev otillräcklig 
(Andersson et al. 2005). Vid fysiska undersökningar och behandlingar där personalen 
uppträdde stressat kände sig patienterna illa till mods. Att inte få adekvat information 
eller att få den svårtolkad med latinska benämningar, eller i vissa fall bara få ett par 
broschyrer om stroke gjorde att patienter gav upp och kände likgiltighet (Ahlström et al. 
2007). Att få komma hem ses som ett stort steg i tillfrisknandet men efter hemkomst 
hade patienter och anhöriga velat ha en sjukvårdskontakt för att få stöd, uppmuntran och 
råd. De ville även få information om mediciner och eventuella bakslag samt 
konsekvenserna av dessa. Viktigt var också att få bekräftelse på att behandling och 
rehabilitering gick enligt planerna och att övningar var väl avvägda för patientens 
enskilda behov (Andersson et al., 2005).   
 

Utbildning 
Utbildning och upplysning till allmänheten är av största vikt. Stroke Association i 
England har startat The Face Arm Speech Test, (FAST)-kampanj, för att upplysa 
allmänheten om vikten av ett snabbt omhändertagande av personer som uppvisar 
strokesymtom. Testet går ut på att kontrollera tre symtom som kan tyda på stroke, Face 
– är personens ansikte asymmetriskt? Finns det tecken på förlamning i någon sida? 
Arm- klarar personen att lyfta upp armarna? Speech- kan personen prata ordentligt? Är 
talet sluddrigt, otydligt eller osammanhängande? Test- innebär att de tre ovanstående 
testen ska utföras. Eftersom det finns fler symtom på stroke än de som tas upp i testet är 
det inte hundraprocentigt men det går att känna igen majoriteten av dem som insjuknat 
akut i stroke med hjälp av detta test (Cross, 2008).  
 
Sjuksköterskans undervisande roll har betydelse vad gäller stroke. Informationen som 
ges vid till exempel en hälsokontroll ska vara saklig, lätt att ta till sig och får inte vara 
skrämmande utan måste individanpassas (Sadler, C., 2006). Bästa sättet att undvika 
stroke är att förebygga genom att undervisa patienter i riskzonen. Exempel på 
riskfaktorer är ålder, ärftlighet, ökad alkoholkonsumtion, diabetes, högt kolesterolvärde, 
högt blodtryck, brist på motion, ensidig kost, rökning, tidigare TIA, stroke eller 
hjärtinfarkt (Cross, 2008). För att minska risken att insjukna, och återinsjukna, i stroke 
är ett förebyggande arbete viktigt. Det kan innebära att livsstilen ibland måste förändras, 
det kan handla om att sluta röka, äta mer fiberrik mat med mycket grönsaker och frukt, 
äta regelbundet över dagen, undvika socker och mättade fetter, motionera mer och 
dricka alkohol i måttliga mängder. Viktigt är också att stressa mindre och regelbundet 
kontrollera blodtrycket samt justera detta om det visar sig vara högt (Stroke-
Riksförbundet, 2004). 
Att öka strokepatientens delaktighet och medvetenhet genom ett strokeförebyggande 
program har visat sig vara framgångsrikt. Genom att integrera kunskap om stroke, dess 
risker och förebyggande livsstilsförändringar i patienters vardag får de nödvändig 
kunskap och kan ta ett större ansvar för sin hälsa (Gun, Ko, Lee, Sit, & Yip, 2007).   
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 
Eftersom vi ville veta vad tidigare forskning kommit fram till angående sjuksköterskors 
kompetens i samband med akut strokevård ansåg vi att litteraturöversikt var en lämplig 
metod att använda. Vår förhoppning var att i huvudsak använda studier gjorda i Sverige 
men dessa var mer medicinskt inriktade. De flesta artiklar vi fann av vårdvetenskaplig 
karaktär, skrivna ur sjuksköterskans perspektiv, var utländska. Vi sökte också artiklar 
grundade på patienters upplevelser av vården i samband med stroke och då hittades 
både svenska och utländska studier. Sammanfattningsvis svarade innehållet i artiklarna 
upp mot våra funderingar men överlag saknades en helhetssyn på patienten och dennes 
situation. Eftersom det finns mycket pågående forskning angående stroke och 
strokevård hade vi inga problem att hitta aktuella artiklar, vilket gör resultatet relevant, 
däremot var det många som var svåra att få tag i. Eftersom det var svårt att få ihop 
tillräckligt med material grundat på den svenska sjukvården valde vi artiklar från länder 
med en sjukvårdsorganisation liknande Sveriges. Det visade sig under analysens gång 
och ju mer vi läste att det var svårt att begränsa sig och att hålla sig till syftet. Tema och 
rubriker har ändrats under arbetets gång och handledning. Det hade varit intressant att 
göra en empirisk studie angående sjuksköterskors kunskaper om stroke men också 
utifrån patientens perspektiv och dennes upplevelser. Det hade varit intressant att göra 
en empirisk studie men eftersom tiden var begränsad var det inte möjligt. 
 

Resultatdiskussion 
Syftet med denna litteraturstudie var att ta reda på vad tidigare forskning visar angående 
faktorer som påverkar sjuksköterskors om igenkännande och omhändertagande av 
patienter med strokesymtom. Vi anser att syftet är besvarat då vi tycker att vi, utifrån 
analyserad litteratur, fått en överblick över vilka kunskaper angående 
omvårdnadsåtgärder i samband med stroke som i allmänhet är tillfredsställande och 
inom vilka områden mer kunskap krävs.   
 
I vårt resultat har det framkommit att ett snabbt och korrekt omhändertagande vid stroke 
kan vara av stor betydelse för en tidigare frisk och/eller arbetsför person. För att 
förhindra fördröjning av behandling och omhändertagande är en väl fungerande 
vårdkedja av största vikt. Personer som insjuknar i stroke behöver möta ett 
multiprofessionellt team som kan ge behandling, omvårdnad, och har omfattande 
kunskaper för att minimera skadan och skapa goda förutsättningar för rehabilitering. Att 
möta människor som av olika anledningar befinner sig i kris, exempelvis i samband 
med stroke eller annan akut sjukdom som förändrar dennes livssituation krävs en 
kompetent och lyhörd sjuksköterska. Omvårdnaden är grundläggande i vår profession, 
men i praktiken krävs också en omfattande medicinsk kunskap. Att ta till sig ny 
kunskap och nya forskningsresultat är naturligtvis nödvändigt, men för att detta ska slå 
väl ut vill vi påstå att utbildning ska vara schemalagd och fortlöpande inom det kontext 
där sjuksköterskan är verksam.  
 
Det är viktigt att sjuksköterskans kunskaper hålls aktuella för att patienterna ska få den 
vård de behöver. Naturligtvis har sjuksköterskan ett eget ansvar i att söka information 

 13



och hålla sig ajour med pågående forskning och nya riktlinjer. Detta skapar trygghet för 
personal, patienter och anhöriga. För att minska klyftan och öka förståelsen mellan 
personalkategorier och vårdkontext kan gemensamma utbildningsdagar vara en lösning. 
Samarbete fungerar bättre om alla jobbar mot gemensamma mål. 
 
Lehigh Valley Hospital, Pennsylvania USA är ett gott exempel på hur 
utbildningsinsatser ökar sjuksköterskans möjligheter att inge patienter hopp och erbjuda 
adekvat vård vilket har visat sig påskynda tillfrisknande hos patienter som drabbas av 
stroke under tiden på sjukhus. Där får alla sjuksköterskor och övrig personal utbildning 
i Facial droop, Arm drift, Speech Time (FAST) systemet, denna utbildning ingår även i 
introduktionsutbildningen för nyanställda. Detta för att personalen snabbt ska kunna 
uppmärksamma neurologiska avvikelser. Vid avvikelse enligt FAST tabellen tillkallas 
ett speciellt neurologiskt team som bedömer om patienten är kandidat för 
trombolysbehandling. Teamet har utarbetat en omvårdnadstabell för övriga avdelningar 
som bygger på samarbete, kommunikation och utvärdering. Personal med 
strokekunskaper gör stor nytta även på övriga avdelningar eftersom de jobbar efter 
samma modell som på strokeenheter (Mathiesen, Palladino och Tavianini 2006).  
 
Trots att behandlingsriktlinjer och omvårdnadsplaner är nationella så visar det sig att 
vården bedrivs olika i olika landsting och kommuner. I vårt resultat framkommer att 
kunskaperna är varierande, även bland dem som arbetar på strokeenheter. Vidare skiljde 
sig sjuksköterskornas förmåga att triagera patienter åt och till detta fanns inte någon 
egentlig förklaring. Även akutmottagningarnas prioriterings- och graderingssystem var 
varierande (Göransson, 2006). Även vad det gäller checklistor för personalen på 
akutmottagningar finns ett flertal varianter som verkar skapa förvirring, vad som var än 
mer häpnadsväckande var att det kan vara något av ett lotteri på vissa akutmottagningar 
då det gäller triagering av patienter. Sjuksköterskors kunskaper angående strokesjukvård 
har visat sig vara väldigt varierande. Trots att det finns nationella riktlinjer för 
strokevård framtagna skiljer sig rutiner och arbetssätt åt. Frågan är hur mycket detta 
påverkar patientens omhändertagande och förutsättningar för god behandling och 
rehabilitering? Kan det vara så att man har olika stora möjligheter till snabbt 
omhändertagande beroende på var man befinner sig i landet? Dessa frågor har inte blivit 
besvarade i detta arbete men kan kanske ligga till grund för framtida studier.  
Om avancerad vård och påbörjad behandling prehospitalt bidrar till ”gräddfiler” så att 
patienter får raka spåret till exempelvis röntgen och vidare direktinläggning på 
avdelning istället för flera timmars väntan på en bår på akuten finns mycket att vinna. 
Det påskyndar insättning av behandling, vilket leder till snabbare tillfrisknande och ett 
ökat välbefinnande hos patienten. 
 
Att förkortningar används i sjukvården är vanligt men under vårt arbete har vi funnit att 
förkortningen FAST används i olika sammanhang, innebörden är på det stora hela den 
samma men bokstävernas betydelse är olika. Här i Sverige används RÄDDA 
HJÄRNAN 112 som även för allmänheten ska fungera som en varningsklocka. Den 
verkar dock inte ha fått samma genomslagskraft som HJÄRTA-SMÄRTA- 90 000 hade 
på åttiotalet. Vi anser att större kraft bör läggas på att marknadsföra RÄDDA 
HJÄRNAN 112-kampanjen för att öka allmänhetens medvetenhet kring stroke.  
En vanlig orsak till att hjälpinsatser inte sätts in i tid är att personer med debuterande 
strokesymtom väntar med att söka hjälp. Många tycks tro att en stunds vila kommer få 
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dem att må bättre medan det i själva verket innebär att värdefull tid går till spillo. Cross 
(2008) skriver att hjärnan åldras 3,6 år för varje timme som går utan att behandling 
påbörjas.  
 
De vanligaste symtomen, vilka är sluddrigt tal, svagheter och förlamningar, huvudvärk, 
illamående, kräkningar och kramper misstolkas ofta då dessa symtom kan förekomma 
vid exempelvis etylpåverkan, diabetes, epilepsi, hjärnhinneinflammation, migrän och 
multipel skleros. Misstolkning av symtom kan också innebära att rätt behandling inte 
sätts in i tid.     
 
 
 
 
Allt större ansvar läggs på sjuksköterskor i fråga om bedömning och prioritering, 
särskilt i akuta situationer. Avancerad sjukvård påbörjas redan prehospitalt, vilket 
försätter sjuksköterskan i en utsatt situation med tanke på de snabba ställningstaganden 
och beslut som förekommer. Med tanke på att symtom vid stroke kan diffusa och olika 
från fall till fall funderar vi på varför sjukvårdsrådgivningen och SOS Alarm inte arbetar 
efter samma beslutsunderlag. Vi tror att om alla instanser i vårdkedjan strukturerade sitt 
arbetssätt utefter de riktlinjer angående stroke som finns fastställda kunde det kanske 
bidra till att fler person med stroke fångades upp i ett tidigt skede. 
 
I samband med akut stroke handlar det om snabba beslut, provtagningar och röntgen.  
Olika ansikten som kommer och går, som gör olika undersökningar och tar kontroller. 
Om patienten dessutom är gammal med dåligt minne och har drabbats av stroke måste 
sjuksköterskan ha i åtanke att situationen för denne minst sagt är förvirrande. 
Sjuksköterskan, och övrig vårdpersonal, får inte glömma bort människan bakom 
symtomen. Trots att sjuksköterskans arbete många gånger kan vara stressigt, särskilt i 
akuta situationer, måste patienterna få den tid de behöver. Att ta sig tid att förklara olika 
begrepp och behandlingar samt lyssna på patienten och visa att man finns där för 
patienten kanske, av vissa, kan upplevas ta extra tid men om det kan lugna patienten för 
stunden är mycket vunnet både med tanke på relationen mellan vårdare och patient och 
den tiden har man kanske sparat i förlängningen. Att ta sig tid och bekräfta är 
nödvändigt i mötet med andra människor, inte minst i mötet med patienter. Första 
intrycket av nya människor och miljöer är oerhört viktigt för att lägga en bra grund i den 
fortsatta vårdrelationen.  
 
Tack vare dagens informationsflöde och tillgången till internet är allmänheten mer 
påläst och i större utsträckning medveten om sina rättigheter. Detta tror vi medför en 
ökad anmälningsbenägenhet när utgången av vården inte blir som förväntad.  
Generellt visar våra artiklar att grundläggande kunskap om stroke var tillfredsställande 
men fortlöpande utbildning för sjuksköterskor är nödvändigt vad gäller nya 
behandlings- och omvårdnadsriktlinjer, både lokalt och nationellt. Vår förhoppning är 
att de teman och subteman vi har beskrivit visar att sjukskörterskor i allt arbete, med 
och runt patienter med strokesymtom, måste se patienten som en helhet. Vår 
förhoppning är även att vår studie ska vara en vägledning för sjuksköterskan i vårdandet 
av strokepatienter. 
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