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Sammanfattning 

På strokeenheten, Universitetssjukhuset i Linköping, ges strokeinformation till patienter och 

närstående i grupp. Gruppinformationen hålls en gång i veckan av personal som arbetar på 

strokeenheten. Syftet med föreliggande studie var att undersöka om denna gruppinformation var 

anpassad för personer med afasi. Vidare var syftet att genom en litteraturstudie undersöka hur en 

strokeinformation i grupp bäst anpassas för personer med afasi och sedan jämföra denna 

kunskap med  strokeinformationen. Genom observation och fokusgruppsintervju med berörd 

personal undersöktes upplägg av strokeinfomationen samt personalens erfarenheter, åsikter och 

tankar kring afasi och afasi-vänlig kommunikation. Resultatet visade att det finns 

förbättringsområden gällande framförallt designen av den powerpointpresentation som används 

samt beträffande användning av afasi-vänlig kommunikation vid informationstillfället. Tidsbrist 

och kunskapsluckor identifierades som de två största orsakerna till personalens agerande och 

powerpointpresentationens utformande. Även svårigheterna med att anpassa 

strokeinformationen till den heterogena grupp som informationen riktar sig till visade sig vara en 

bidragande faktor till informationstillfällets utformning. De tankar som personalen i dagsläget har 

kring strategier i afasi-vänlig kommunikation är baserade på egen erfarenhet. Dessa stämmer till 

stor del överens med vad litteraturen förespråkar men problematiken ligger i att överföra dessa 

tankar till handling. Slutsatsen är att det finns förbättringsmöjligheter inom flera områden för att 

strokeinformationen ska bli afasianpassad men för att kunna genomföra anpassningen behövs 

framförallt mer kunskap och utbildning hos personalen.  
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våra fantastiskt fina handledare Eva Muhrman och Inger Gillholm för att vi alltid kunnat gå från 
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Inledning 
Omkring en tredjedel av de som varje år insjuknar i stroke drabbas även av afasi (Laska, Hellbom, 

Murray, Kahan & Von Arbin, 2001). Upplevelsen att vara med om en stroke och dessutom att 

inte kunna kommunicera som vanligt är omvälvande. Tillgång till information om sjukdomen och 

den nya situation som uppstått har visat sig hjälpa patienter att reducera de negativa känslor som 

uppkommer (Reynolds, 1978). Möjligheten att tillgodose sig information hjälper den drabbade att 

förstå och förlika sig med den nya situationen som uppstått på grund av sjukdomen (Parr, Byng 

& Gilpin, 1997). Detta förutsätter att informationen är anpassad så att personen med afasi kan ta 

del av den. Studier visar dock att strokepatienter och deras närstående inte alltid är nöjda med 

den information de erbjuds (Wiles, Pain, Buckland & McLellan, 1997).  

 

På strokeenheten, Universitetssjukhuset i Linköping, pågår för närvarande ett förbättringsprojekt 

inom området kommunikation mellan personal och patienter med afasi. Där undersöks bland 

annat i vilken omfattning personalen anpassar sitt sätt att kommunicera med afasipatienter. Inom 

projektets ramar ryms den kommunikation som personalen har med patienterna dagligen i 

individuella omvårdnads-, bedömnings- och rehabiliteringssituationer. Tidigt under projektet 

identifierades behov av att även undersöka huruvida den strokeinformation som ges i grupp till 

patienter och närstående en gång per vecka på strokeenheten, är anpassad till patienter med afasi. 

Enligt Socialstyrelsen (2010) ska information vara tillgänglig för alla och patienter ska kunna ta 

del av den trots sin sjukdom. Tillgång till afasianpassad information är alltså varje afasipatients 

rättighet. Gruppinformationen på strokeenheten ligger utanför förbättringsprojektets ramar och 

var istället föremål för undersökning i föreliggande studie. 

Bakgrund 

Stroke och Transistorisk ischemisk attack (TIA) 

Stroke är en av de största folksjukdomarna och i Sverige drabbas varje år cirka 30 000 personer 

av sjukdomen (riks-stroke, 2011). En stroke uppkommer då blodförsörjningen till hjärnan störs, 

antingen genom en infarkt eller en blödning (Eriksson, 2001). Som ett resultat av stroke kan flera 

betydelsefulla kognitiva förmågor försämras (Borenstein & Hårdemark, 2001), där ibland 

kommunikationsförmågan (Borenstein & Hårdemark, 2001; O’Halloran, Worrall & Hickson, 

2009). Patienten kan även drabbas av trötthet och koncentrationssvårigheter (Borenstein & 

Hårdemark, 2001). Olika studier visar att 21 – 38 % av de som drabbas av stroke även får afasi 

(Laska, Hellbom, Murray, Kahan & Von Arbin, 2001). 
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TIA, orsakas av övergående blodproppar i hjärnan men till skillnad från stroke kvarstår 

symtomen endast under en kortare tid. En TIA-attack kan ses som en varningssignal för stroke 

(Norrving & Terént, 2001). 

Afasi 

Afasi är en förvärvad språkstörning som vanligen uppkommer till följd av stroke (Eriksson, 2001; 

Ahlsén, 2008) och i Sverige drabbas cirka 12 000 personer årligen (Corneliussen, Haaland-

Johansen, Knoph, Lind & Qvenlid, 2010). Språkstörningens grad och form beror på 

skadelokalisation och utbredning i hjärnan (Parr, Byng & Gilpin, 1997).  En skada i den främre 

delen av hjärnan, framför centralfåran, medför ett tal som är ordfattigt och det tar tid för den 

drabbade att få fram vad han/hon vill säga (Borenstein & Hårdemark, 2001; Eriksson 2001). 

Svårigheter med initiativförmåga i samtal är också vanligt, dock är språkförståelsen tämligen bra 

men ändå inte helt opåverkad (Eriksson, 2001). Då språkförståelsen är kraftigt påverkad samt 

talet förhållandevis flytande är skadan lokaliserad i den bakre delen av hjärnan. Dock är språket 

fyllt av parafasier, det vill säga att ord byts ut, samt neologismer, som innebär att personen 

oavsiktligt konstruerar egna ord vilket medför att personen i fråga är mycket svår att förstå 

(Borenstein & Hårdemark, 2001; Eriksson, 2001). Emellertid är det ofta svårt att särskilja olika 

afasityper då typiska främre och bakre symtom ofta förekommer tillsammans (Eriksson, 2001), 

vilket kallas global afasi (Obler & Gjerlow, 1999).   

 

Enligt Soroker, Kasher, Giora, Batori, Corn, Gil & Zaidel (2005) har personer med hjärnskada, 

oavsett lokalisation, nedsatt funktion gällande produktion av frågor och påståenden.  Förmågan 

att kunna be om eller att förstå information som ges är även något som en person med afasi har 

svårigheter med (Parr, Byng, Gilpin, 1997).  

 

Lagar och riktlinjer 

Socialstyrelsen (2010) har slagit fast att hälso- och sjukvårdspersonal ska anpassa information 

utefter patientens behov och förutsättningar. Då en patient har afasi blir detta extra aktuellt 

eftersom sjukvårdspersonalen måste ha i åtanke att både förståelse och uttrycksförmåga kan vara 

nedsatt. Vikten av att kombinera muntlig och skriftlig information samt att informationen bör 

repeteras är något som Socialstyrelsen understryker.  
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Informationsbehov efter stroke 

Vid strokeinsjuknandet kan brist på kunskap angående hälsotillståndet leda till oro och ängslan 

hos patienten. Att få information om sin situation och sjukdom har visat sig minska dessa 

upplevda oroskänslor (Reynolds, 1978). Olika studier visar att det som strokepatienter helst vill 

bli informerade om är vad som har orsakat deras sjukdom samt vad en stroke specifikt innebär 

(Hanger & Mulley, 1993; Kerr, Hilari & Litosseliti, 2010). I en studie av Hanger, Walker, 

Paterson, McBride & Sainsbury (1998) intervjuades personer som fått en stroke vid två veckor, 

sex månader och två år efter insjuknandet. Studiens syfte var att ta reda på vilka frågor 

patienterna ville ha svar på vid dessa ovan angivna tidpunkter. Även resultatet från Hanger et al. 

(1998) visade att frågor om stroke och dess orsaker var mest frekvent förekommande i det akuta 

skedet men även att dessa frågor fortfarande fanns kvar efter två år. Andra frågor som personer 

som drabbats av stroke vill ha svar på rör bland annat språk- och talsvårigheter, depressioner och 

vad det finns för hjälp att få efter sjukhusvistelsen. (Hanger & Mulley, 1993). 

 

Parr, Byng och Gilpin (1997) genomförde en forskningsstudie där 50 afasipatienter intervjuades 

angående upplevelser och erfarenheter kring deras sjukdomstillstånd. Ett område som lyftes 

rörde vilken slags information patienterna ville ha efter sitt strokeinsjuknande. I figur 1 redovisas 

resultatet av vilka frågor som de medverkande i studien önskade få svar på tiden närmast efter 

strokeinsjuknandet.  

 Orsaken till stroke 

 Omfattning och natur angående associerade men samt varför de uppkommer 

 Hur man ska handskas med nedsättningar 

 Strokens inverkan på den sexuella funktionen 

 Möjligheten till återhämtning 

 Tidsplanen för återhämtningen 

 Ifall ytterligare en stroke är trolig och hur man kan förebygga den 

 De olika vårdgivarnas roll 

 Vilka behandlingar och terapier är tillgängliga 

 Behandlingarnas och terapiernas effektivitet och natur 

 Hur lång sjukhusvistelsen förväntas bli 

 Sannolikheten att återvända till jobbet 

 Vilken service och vilket stöd kommer man kunna få hemma 

 Vad händer med mitt jobb och min ekonomi 

 Vart man kan vända sig för råd, stöd och hjälp 

Figur 1. Vad patienterna ville ha svar på direkt efter strokeinsjuknandet. Författarnas 
översättning av Parr, Byng & Gilpin (1997) s.88 
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Många nämnde även i intervjuerna att en upprepning av informationen är av stor vikt för att 

kunna ta del av den på bästa möjliga sätt (Parr, Byng & Gilpin, 1997). 

Afasi-vänlig information och kommunikation 

Vad informatören bör tänka på då information ska nå fram till personen med afasi är vilka frågor 

som är viktiga för patienten i fråga. Detta är viktigt eftersom personer med afasi har svårt att 

uttrycka sig detaljerat och ställa följdfrågor. Det är även viktigt att informationen är rak och tydlig 

och inte bäddas in i krångliga meningar vilket kan hända vid frågor som inte har ett direkt svar, 

exempelvis frågor som rör patientens tillfrisknandeprognos. Vad gäller skriftlig information så 

bör den vara designad med en enkel struktur och på ett sådant sätt att det viktiga i texten, som till 

exempel nyckelord, sticker ut. Detta kan göras med hjälp av understrykningar (Parr, Byng, Gilpin, 

1997). Det är även viktigt att textraderna inte står för tätt och att textfärg och bakgrundsfärg 

fungerar ihop (Griffin, McKenna & Tooth, 2003). Då en text presenteras i enkla ord och korta 

meningar med rätt teckenstorlek och typsnitt samt tillsammans med betydelsefulla bilder ökar 

läsförståelsen hos personer med afasi (Rose, Worrall & McKenna, 2003; Brennan, Worrall, 

McKenna, 2005).  

 

För att en person med afasi ska kunna delta aktivt i konversationer är det viktigt att de rätta 

förutsättningarna finns (Parr, Byng & Gilpin, 1997). Pound, Parr, Lindsay och Woolf (2004) 

poängterar vikten av att det är omgivningen som bör anpassa sig för att skapa så bra 

förutsättningar som möjligt för personen med afasi. Det kan till exempel handla om att vara extra 

tydlig med ett enkelt språk genom att använda sig av ord som är vanligt förekommande istället 

för ord som är mer sällsynta. Även enkelt konstruerade meningar med rak ordföljd och en 

kombination av text och konkreta bilder underlättar (Pound et al, 2004). Andra sätt att anpassa 

kommunikationen är att samtala i ett anpassat tempo och samtidigt stödja med skriven text. 

Sammanfattning av huvuddragen i samtalet är ett verktyg som samtalspartnern bör använda sig 

av för att underlätta förståelsen (Parr et al, 1997), likväl kan repetition av yttranden från andra 

samtalsdeltagare behövas (Pound et al, 2004). Pauser under konversationen är viktigt för att ge 

personen med afasi möjlighet till ordmobilisering (Corneliussen, Haaland-Johansen, Knoph, Lind 

& Qvenlid, 2010) och likaså underlättar det förståelsen då personen får tid att bearbeta den 

mottagna informationen (Pound et al, 2004). Det är dock viktigt att ha i åtanke att personer med 

afasi har individuella behov gällande deras kommunikation. En strategi som fungerar för en 

patient behöver inte fungera för en annan. Detta ökar kraven ytterligare på omgivning och 

kommunikationspartner. (Parr et al, 1997). För att uppnå en afasi-vänlig miljö där 
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kommunikationen har alla förutsättningar att fungera är det viktigt att störande moment, såsom 

bakgrundsljud, elimineras då detta tar enormt mycket energi och tankekraft från personen med 

hjärnskadan (Pound et al, 2004).  

Supported conversation for adults with apasia, (SCATM) 

Aura Kagan har utarbetat en samtalsmodell, Supported Conversation for Adults with Aphasia, vars mål 

är att minska de psykosociala konsekvenser som afasi kan leda till. Kagan (1995) menar att en 

person med afasi kan delta aktivt i konversationer om denne får rätt stöd. Inom SCATM läggs stor 

vikt vid konversationspartnern vars huvuduppgift är att lyfta fram kompetensen hos personen 

med afasi genom att fungera som en ”kommunikationsramp” i konversationen (Kagan, 1995).  

Konversationspartnern använder sig av ett förenklat språk med enkel grammatik, betonar 

betydelsebärande ord och ställer enbart slutna frågor. Talet förstärks ytterligare med hjälp av 

kroppsspråk, visuella prompter och skrivna nyckelord. Ett vuxet samtalssätt och humor är viktiga 

ingredienser och bidrar samtidigt till att öka det sociala samspelet (Kagan & Gailey, 1993; Kagan, 

1995). I modellen ingår att konversationspartnern ser till att det som personen med afasi har 

kommunicerat, bekräftas och upprepas samt att eventuella missförstånd klaras upp (Kagan, 1995, 

1998).  

 

Strokeinformation på strokeenheten 

På strokeenheten, Universitetssjukhuset i Linköping finns 22 platser för vård av strokepatienter. 

Varje vecka finns det möjlighet för patienter och deras närstående att delta i ett 

informationstillfälle med temat stroke. Fyra personer ur personalen håller i informationstillfället 

enligt ett rullande schema. Informationen utgår från en powerpointpresentation där viktiga 

områden gällande stroke och dess natur berörs. Informationen tar mellan 30 till 60 minuter och 

patienter och närstående har även möjlighet att ställa frågor och informationsbroschyrer finns att 

tillgå.  

 

Syfte 

Syftet i föreliggande studie är att undersöka hur väl strokeenhetens strokeinformation är 

afasianpassad och hur den bör anpassas om den visar sig inte vara det.   

 



 6 

Metod 

Observation 

Observation som datainsamlingsmetod kan användas för analys av en eller flera personers 

beteenden i en specifik miljö. Förberedelserna inför en observation skiljer sig beroende på om 

observationen ska vara strukturerad eller icke-strukturerad. Det strukturerade tillvägagångssättet 

förutsätter, till skillnad från det icke-strukturerade, ett observationsschema som utgångspunkt där 

de beteenden som ska observeras har definierats av observatörerna i förväg. Dock betyder inte 

detta att en icke-strukturerad observation är oförberedd utan snarare att observatören inte har 

några begränsningar samt ett bredare fokus (Patel & Davidson, 2011). 

 

Fokusgruppsintervju 

Fokusgruppsintervju är en kvalitativ forskningsmetod som innebär att en mindre grupp intervjuas 

kring ett specifikt ämne, tyngdpunkten ligger på diskussionen som uppstår deltagarna emellan. 

Möjligheten att låta personer få mötas och diskutera sina åsikter kring ett specifikt ämne ger ofta 

mer än att ha individuella intervjuer (Morgan, 1996). I en intervju som sker i grupp får deltagarna 

en möjlighet att delge sina egna åsikter samt ta del av andras vilket skapar utrymme för 

argumentation, diskussion och åsiktsutveckling (Wibeck, 2010). Morgan (1998) har listat tillfällen 

då fokusgrupper är att föredra som undersökningsmetod. Ett exempel som tas upp är då 

personliga erfarenheter och personers handlande är i fokus. I gruppkontexten uppstår en 

diskussion där deltagarna tillåts att jämföra och diskutera sina ageranden. Antalet deltagare i 

gruppen kan variera mellan fyra till tolv personer (Krueger & Casey, 2009).  

 

Procedur  

Tre observationer av strokeenhetens strokeinformation för patienter och närstående har 

genomförts. Ett observationsschema, se bilaga 1, som utformades av författarna låg till grund för 

de strukturerade observationerna. Informationstillfällena  ägde rum i ett konferensrum på 

strokeenheten. Vid första tillfället deltog sju patienter och tre närstående, vid det andra tre 

patienter och två närstående och tredje tillfället sex patienter och en närstående. Tre personer ur 

personalen hade ansvaret för strokeinformationen vid var sitt tillfälle. Hela strokeinformationen 

spelades in. Vid alla tre tillfällen deltog patienter med afasi.  

En fokusgruppsintervju à 90 minuter, ägde rum i konferensrummet på strokeenheten och 

spelades in för senare analys. Frågeställningarnas struktur, se bilaga 2, utarbetades efter Krueger 

(1998) och dessa frågor låg till grund för fokusgruppsintervjun.  
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Deltagare 

Deltagarna i intervjun var den personal som håller i strokeinformationen, dock uteblev en person 

på grund av sjukdom. Deltagargruppen bestod av en sjuksköterska och två undersköterskor, 

samtliga med minst sex års erfarenhet av att arbeta med strokepatienter. 

 

Etiska överväganden  

Deltagarna i studien har tagit del av både muntlig och skriftlig information angående studiens 

syfte och mål och har givit sitt skriftliga godkännande till deltagande, se bilaga nr 3. 

Ljudupptagningen av strokeinformationstillfällena samt fokusgruppsintervjun har endast använts 

för analys av resultat och är raderade efter avslutad studie. 

 

Analysmetod  

Observationsschemat, se bilaga 1, utformades efter Kagan & Gailey (1993), Kagan (1995) och 

Griffin, McKenna & Tooth (2003) angående afasikommunikation och skriftlig 

informationsdesign samt efter Hanger & Mulley (1993), Parr, Byng & Gilpin (1997) och Kerr, 

Hilari & Litosseliti (2010) beträffande innehåll. Förekomst av de kategorier som identifierats som 

viktiga noterades under observationen. De tre observationstillfällena sammanställdes för att ge 

möjlighet till identifikation av potentiella förbättringsområden.  

 

Fokusgruppsintervjun transkriberades ortografiskt och analyserades genom att betydelsefulla 

beståndsdelar lyftes fram ur citaten, så kallad kodning. Dessa kategoriserades sedan för att hitta 

mönster och trender i de uttalanden och åsikter som kom fram under diskussionen. Detta 

förfaringssätt är att föredra vid analys av material som samlats in vid en fokusgruppsintervju 

(Krueger, 1998; Morgan 1998). Arbetet med kodning och kategorisering gjordes gemensamt av 

författarna och diskuterades noga för att maximera utfallet av innehållet i intervjun.  

 

Resultat 

Observation 

Informationstillfället tog mellan 30-60 minuter och hölls i ett separat rum och inga störande 

bakgrundsljud uppmärksammades under observationerna. 

 

Powerpointpresentationen, se bilaga 4, är designad med vit text mot blå bakgrund samt med 

illustrationer på flera sidor. Mängden text per sida varierar från några punkter med få ord till 

några med längre meningar, därav varierar radavstånd och marginaler. Personalen använder sig av 
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olika versioner av powerpointpresentationen, överlag stämmer innehållet överens men 

powerpointbildernas ordningsföljd skiljer sig. Nedan följer en sammanställning av de rubriker 

som powerpointpresentationen innehåller, vissa förtydligas av författarna. 

 

 Strokeinformation  

- Presentation av var patienterna 

befinner sig. 

 Team 

- Hur avdelningens team arbetar och är 

uppbyggda. 

 Stroke = slaganfall 

- Vad stroke är. 

 Akut behandling 

- Agerande vid misstänkt stroke.  

 Symtom vid stroke 

 Åderförkalkning 

 Högt blodtryck 

 Förebygga riskfaktorer 

 Hur kan man förebygga stroke? 

 Under vårdtiden 

 Rehabiliteringens mål 

 Sex och samlevnad 

 Bilkörning 

 Att vara anhörig 

 Att komma hem 

 Samhällets stöd 

- kontaktuppgifter till olika förbund och 

föreningar  

 

Nedan följer en sammanställning av vilka kommunikationsstrategier personalen använde sig av 

under de tre observationerna. I sammanställningen redovisas inte hur ofta en strategi användes 

utan endast att den förekommit vid minst ett tillfälle under observationen. 

Bilder, objekt och skrivna ord samt gester och kroppsspråk förekom vid alla tre observationerna. 

Pauser samt förtydligande av vem som har ordet tillämpades dock inte av någon personal. 

Personalen nyttjade samma och ungefär lika många kommunikationsstrategier men en skillnad 

sågs vid anpassat taltempo och tydliggörande av ämnesbyte som endast en ur personalen använde 

sig av. Vid två observationstillfällen ställde åhörarna frågor men frågan repeterades endast vid en 

av gångerna. Ett anpassat språk användes av en personal och med anpassat språk menas att 

medicinska termer inte förekommer utan närmare förklaring. Det var endast vid ett tillfälle som 

en person med afasi ställde en fråga. Personalen i fråga gav patient tid att uttrycka sig, papper och 

penna fanns till hands som stöd men personalen använde sig inte av alla SCA-verktyg. 

 

Fokusgrupp 

Vid analys av fokusgruppsintervjun identifierades fyra huvudområden, vilka kommer att 

presenteras var och en för sig, vissa med undergrupper, samt exemplifieras genom citat.  
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   Tid.  

Tidsaspekten med dess två undergrupper tid för patienten och tid för planering var något som 

intervjupersonerna ofta återkom till. För vårdpersonalen är tillräckligt med tid viktigt i mötet med 

afasipatienten för att undvika stress. De upplever att stress påverkar möjligheterna till att vara en 

god samtalspartner då kommunikation med personer med afasi ofta kräver mer tid. 

 
”[…] pratar man för fort, och man är stressad då försöker man ju att inte visa det men ibland kan man inte 

dölja det, då blir det jättesvårt för dem. Pratar man fort då går det inte alls men kommer man in och inte är 

stressad eller liksom de känner på sig att man har tid. Man pratar lugnt och kanske inte pratar för långt, för 

mycket ord man tar det liksom långsamt. Då kan man ju liksom känna att de är med på tåget […]” 

”Men det här är ju tidskrävande alltså […] och står man då och håller på och så ropar de, men kommer du 

och hjälper mig här, nu ringer det där och nu ringer det här och så känner man liksom då kommer den där 

stressen och då känner ju patienten det, åh nu är hon stressad nu vill hon, nu måste hon iväg.” 

Tid för planering togs upp som en viktig aspekt vid utformandet av strokeinformationen. Under 

intervjun diskuterades att personalen inte haft någon gemensam tid till att planera utformning 

och innehåll i strokeinformationen. Mer tid till gemensam planering önskas för att kunna höja 

kvaliteten gällande anpassning till specifika patientgrupper.  

”Det är ju bara det vi säger sinsemellan, vi behöver mer tid”  

”Vi försöker göra så gott vi kan med den lilla tid vi får”  

Person 1: ”[…] man kan ju se till vilka patienter vi har och så formar vi det […]” 

Person 2: ”och det har vi ju haft som mål att vi måste sätta oss ner och prata om det men det har vi ju inte tid 

till.” 

 

   Kunskap. 

Huvudområdet kunskap omfattas av två undergrupper, kunskapsluckor kring afasi hos personalen och 

frånvaro av specifik utbildning angående afasi-vänlig kommunikation. I intervjun framkom det att de 

intervjuade inte har läst någonting om afasi i sina grundutbildningar vilket de menar har skapat 

kunskapsluckor inom afasi. Kunskapen kring afasi bygger istället på erfarenheten av att dagligen 

arbeta med afasipatienter.   

”[…] det (angående afasi, författarnas anm.) lär man ju sig här.” 

”Att vi får klarhet i när skadan sitter där då får du de här problemen och om de sitter där då kommer de här 

problemen just när det gäller afasi.” 
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Frånvaro av specifik utbildning angående afasi-vänlig kommunikation var något som 

genomsyrade intervjun. Gruppen berörde ofta denna utbildningsfrånvaro och att de på grund av 

denna har fått utveckla egna strategier för att kunna samtala med afasipatienter. De påpekade 

även att de inte vet om dessa strategier är de mest effektiva för att stödja afasipatienternas 

kommunikation.  

”[…] jag vet ju inte om det här är rätt för jag har inte fått någon utbildning. Men det är såhär vi försöker.” 

”man känner ju det, man behöver ju lite mer utbildning, gå på en bra föreläsning eller få en utbildning i det 

man jobbar med.” 

”vi skulle behöva ha mycket mer kunskap (angående afasi-vänlig kommunikation, författarnas anm.)” 

 

   Anpassning. 

Anpassning gäller både innehållet och framställningen av strokeinformationen. Intervjudeltagarna 

förde en diskussion kring hur anpassning kan ske för specifika patientgrupper. Enligt dem gör 

blandningen av strokepatienter utan afasi, strokepatienter med afasi, TIA-patienter samt 

närstående det svårare att anpassa informationen till rätt nivå både gällande innehåll och 

framställning. 

Person 1: ”[…]alltså, det är ju om man har då kanske två afasipatienter och två patienter så kanske ja, säg att 

de bara har eller bara men att de har en svaghet i armen eller har problem med balansen.”  

Person 2: ”och så sitter den tredje och har Alzheimers och den femte, sjätte de hör ingenting.”  

Person 1: ”då är det ju jättesvårt, då når man ju inte alla, så frågan är ju hur man ska nå dem bäst.” 

”man försöker ju göra det (anpassa för personer med afasi, författarnas anm.) men då måste man ju försöka 

kompensera de andra också. Så man kan ju inte fastna för länge.” 

 

   Afasi-vänlig kommunikation.  

Den diskussion som fördes angående kommunikation med personer med afasi rörde personalens 

tillvägagångssätt, vad de har för strategier för att nå afasipatienterna. Förutom konkreta 

handlingar såsom sänkt taltempo, ögonkontakt och enkla meningar nämndes även förtroende 

och en lättsam miljö som viktiga faktorer för en god kommunikation med afasipatienten.  

”[…]humor är en viktig ingrediens i det hela, att man kan liksom, att man kan slappna av och skratta bort det 

lite och det gör ingenting.” 

”[…] hon kunde ingenting från början och jag kände inte henne sen när vi började liksom få kontakt och hon 

får en slags […] förtroende för oss då slappnar hon av mer och mer om man säger.”  
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Diskussion 

Syftet i föreliggande studie var att utreda om strokeenhetens strokeinformation var anpassad för 

personer med afasi och även, och om den inte var det, hur den borde anpassas för att kunna anta 

en afasi-vänlig form.  

 

Resultatdiskussion 

Inga störande bakgrundsljud uppmärksammades under informationstillfällena, dock pågick vid ett 

av tillfällena, ett högljutt reparationsarbete i korridoren utanför. Detta hann dock avslutas innan 

strokeinformationen tog sin början men hade reparationsarbetet fortgått hade bullret blivit ett 

störande moment för alla inblandade vid informationstillfället. Personalen kan eliminera störande 

bakgrundsljud i lokalen de befinner sig i men vad som sker i korridoren är inte alltid lätt att styra 

över. Pound, Parr, Lindsay & Woolf (2004) menar att störande bakgrundsljud försvårar tolkandet 

av information för patienten och detta är därför viktigt att undanröja. Författarna reflekterar även 

över längden på informationstillfällena som varierar mellan 30 till 60 minuter. Då många patienter 

är trötta och har koncentrationssvårigheter efter hjärnskadan bör längden på informationstillfället 

diskuteras. Hur påverkad patienterna är av tröttheten är självfallet individuellt vilket gör det svårt 

att hitta en ultimat längd på informationstillfället. 

 

I observationen visade det sig att personalen nyttjar kommunikationsstrategier som underlättar 

vid konversation för personer med afasi. Exempelvis fanns bilder och skrivna ord alltid till 

förfogande genom powerpointpresentationen och inslag av gester och annat kroppsspråk 

förekom vid alla tillfällen. Dock var det endast vid ett av tre tillfällen som taltempot upplevdes 

anpassat och ämnesbyten tydliggjordes. Dessa kommunikationsstrategier är viktiga inom SCA då 

de anses underlätta för personen med afasi (Kagan & Gailey, 1993; Kagan, 1995, 1998). 

Författarna tror dock att större medvetenhet om hur mycket dessa kommunikationsstrategier 

faktiskt underlättar skulle öka deras användning av dessa kommunikationsstrategier. Författarna 

anser även att bekräftelsen på att de gör på rätt sätt kan leda till större säkerhet och trygghet vilket 

förhoppningsvis ökar användandet av dessa kommunikationsstrategier. Ytterligare viktiga 

beståndsdelar inom afasikommunikation är behovet av pauser och förtydligandet av vem som har 

ordet (Pound, Parr, Lindsay & Woolf, 2004; Corneliussen, Haaland-Johansen, Knoph, Lind & 

Qvenlid, 2010). De pauser som förekom i presentationen uppfyller inte rätt syfte då författarna 

anser att de är för korta och oregelbundna vilket inte ger afasipatienten möjlighet till bearbetning 

av det som sagts. Genom att tillföra planerade pauser i den muntliga presentationen ökar 

medvetenheten av pausernas viktiga funktion hos talaren och sannolikheten att de uteblir skulle 
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troligen minska. Förtydligande av vem som har ordet ökar patientens möjlighet att enklare 

uppmärksamma eventuella ämnesbyten (Pound, Parr, Lindsay & Woolf, 2004). Detta kan 

appliceras på strokeinformationen då frågor ställs eftersom talarbyten då uppstår. Vid 

observationen visades ingen sådan strategi från personalens sida och anledningen till detta, tror 

författarna, är kunskapsluckor kring afasi-vänlig kommunikation. Ej heller fanns det tillgång till 

alternativ kommunikation, så som bilder, för patienterna med nedsatt uttrycksförmåga att 

använda för att exempelvis kunna ställa frågor. Eftersom patienten är ny i sin 

kommunikationsnedsättning och förmodligen ännu inte utvecklat fungerande strategier gällande 

sin kommunikation samt har nedsatt initiativförmåga och svårigheter med att ställa frågor så 

ligger ett stort ansvar på omgivningen. Det är därmed viktigt att omgivningen anpassar sig och att 

personalen kan erbjuda alternativa kommunikationssätt.  

 

Observationerna visade att den fakta som tas upp vid informationstillfällena överlag stämmer 

överens med de studier som gjorts på området. Dessa studier är inte utförda i Sverige dock i 

länder med liknande struktur och sjukvård och det primära här är inte deltagarnas nationalitet 

utan deras erfarenheter av sitt strokeinsjuknande och framförallt vad de vill ha svar på. Orsaken 

till stroke har visat sig vara den viktigaste informationen patienterna vill ta del av (Hanger & 

Mulley, 1993; Parr, Byng & Gilpin, 1997 och Kerr, Hilari & Litosseliti, 2010). I 

strokeinformationen togs detta ämne upp men författarna uppfattar att orsakerna behandlades 

som riskfaktorer vilket inte blir tillräckligt tydligt, speciellt inte för afasipatienter med nedsatt 

förståelse. Författarna ser även att en stor del av strokeinformationen berörde det som har hänt 

innan strokeinsjuknandet och hur en stroke kan förebyggas. Det kan ifrågasättas om detta är rätt 

fokus att ha då de patienter som tar del av strokeinformationen redan har fått sin stroke och för 

mycket information om förebyggande faktorer känns överflödigt. Vidare anses repetition av 

information vara betydelsefull (Parr, Byng & Gilpin, 1997; Socialstyrelsen, 2010). Något som kan 

ses som repetition av information och ett komplement till strokeinformationen är bland annat det 

läkarsamtal som patienterna har möjlighet att få. I läkarsamtalet finns möjlighet att ge mer 

individanpassad information, dock har författarna ingen kännedom om hur dessa samtal 

genomförs. Broschyrer med information fanns också att tillgå men för att de ska uppfylla sin 

funktion krävs det att de är utformade på fördelaktigt sätt så att afasipatienterna kan ta del av 

informationen. 
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Skriftlig information som riktar sig till personer med afasi bör utformas med enkla ord, rätt 

textstorlek, korta meningar och markerade nyckelord (Kagan & Gailey, 1993; Griffin, McKenna 

& Tooth, 2003; Rose, Worrall & McKenna, 2003; Brennan, Worrall & McKenna, 2005). 

Designen på powerpointpresentationen uppfyller överlag de rekommendationer som finns. 

Dessutom kontrasteras text- och bakgrundsfärg på ett tillfredställande sätt vilket gör att texten 

framhävs och läsningen underlättas. De bilder som ingår kan dock oftast inte kopplas ihop med 

den skrivna texten. För att underlätta förståelsen för patienterna bör bilderna bytas ut mot 

relevanta och enkla bilder som speglar textinnehållet. Användningen av kompletterade bilder 

tillsammans med skrivna ord menar Parr, Byng & Gilpin (1997) skapar gynnsammare 

förutsättningar för förståelsen hos personer med afasi. Vidare har inte texten i 

powerpointpresentationen den tydliga struktur som Parr et al (1997) menar underlättar för 

afasipatienten. Detta visar sig vid rubrikerna som rör förebyggande faktorer så som, ”förebygga 

riskfaktorer”, ”hur man kan förebygga stroke”, ”åderförkalkning” samt ”högt blodtryck”. Dessa 

fyra rubriker behandlar samma område men saknar en tydligt uppbyggd struktur och skapar ett 

rörigt intryck. En annan viktig aspekt rörande tydlig struktur är att några rubriker i 

powerpointpresentationen inte fullvärdigt representerar efterföljande text, vilket de bör göra då 

rubrikerna kan ses som nyckelord. Nyckelord förtydligar innebörden menar Parr et al (1997) och 

finns det ingen tydlig koppling med efterföljande text försvårar det för afasipatienten att förstå 

och tolka informationen. 

 

Vad som, i intervjun, visade sig utgöra en av de största orsakerna till vad som påverkar hur 

vårdpersonalen kommunicerar med en afasipatient var bristen på kunskap. Det som framkom i 

intervjun var att personalen endast arbetar utefter egen erfarenhet och att de känner sig osäkra på 

om detta sätt verkligen är rätt. Det författarna kunnat notera är att personalen ofta tänker rätt 

men att behov av mer kunskap och utbildning finns samt att detta även efterfrågas av personalen. 

Mer vetskap om ämnet skulle bekräfta de tillfällen då personalen gör rätt, ge möjlighet att 

förbättra de strategier som redan används samt att tillföra nya. Parr, Byng & Gilpin (1997) 

poängterar att personal som arbetar med afasipatienter bör få utbildning i lämpliga 

kommunikationsstrategier. Den andra stora komponenten som framkom i intervjuresultatet var 

tidsaspekten. Det framgår klart och tydligt i resultatet att det är tidsbristen som är orsaken till att 

personalen känner att de inte hinner använda de kommunikationsstrategier som de önskar då 

afasianpassad kommunikation kräver mer tid (Kagan, 1995). Tidsbristen påverkar även 

möjligheten till planeringstid som inte hinns med som önskat. Personalen som har hand om 

planering och genomförande av strokeinformationen jobbar olika skift, både dag/kväll/natt och 
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med olika arbetsuppgifter vilket gör det svårt att hitta en gemensam tid för att gå igenom innehåll 

och framförande. För att kunna göra en bra strokeinformation anser författarna att det är viktigt 

med en gemensam planering där allas åsikter och erfarenheter kan vägas in och där diskussionen 

kan föras i realtid och inte, som varit fallet här, via mail. 

 

Svårigheterna med anpassning gällande innehåll och framställning av strokeinformationen 

handlar främst om hur anpassningen ska ske till den heterogena grupp som informationen riktar 

sig till. I intervjun föreslog deltagarna att patienterna kan delas upp i mer homogena grupper för 

att kunna anpassa strokeinformationens innehåll efter behov och förutsättningar men som 

tidigare nämnts i diskussionen; tidsbristen är redan påtaglig och en sådan omstrukturering är 

tidskrävande. Uppstår möjligheten att kunna dela upp strokeinformationen så att den riktar sig till 

specifika patientgrupper kan till exempel tyngdpunkten på förebyggande faktorer kvarstå i de fall 

där det känns relevant för den aktuella patientgruppen. Författarna anser även att ett resonemang 

bör föras kring huruvida ett enskilt informationssamtal är att föredra framför deltagande i en 

gruppinformation. En patient med grav afasi drar förmodligen mindre nytta av att få information 

i en gruppkonstellation jämfört med ett enskilt samtal där innehåll samt sätt att ge informationen 

på går att individanpassas. Anpassning av innehåll och framställning handlar även om personalens 

kommunikationsstrategier och hur de anpassas utefter behovet i gruppen. Kagan & Gailey 

(1993), Parr, Byng & Gilpin (1997) samt Pound, Parr, Lindsay & Woolf (2004) poängterar vikten 

av att använda sig av enkelt språkbruk, enkelt konstruerade meningar med rak ordföljd, en 

kombination av text och bild, anpassat taltempo, pauser, kroppspråk och betonade nyckelord för 

att underlätta förståelsen för personen med afasi. I intervjun framkom det att personalens tankar 

och mål kring kommunikation med en afasipatient stämmer överens med ovanstående strategier. 

Dessa observerades dock inte under strokeinformationstillfällena vilket visar på att personalen 

har svårigheter med att omsätta sina tankar i praktisk handling. Strokeinformationen går till så att 

personalen står inför gruppen och föreläser. Denna något utsatta position kan kanske vara en 

förklaring till det minskande användandet av den afasi-vänliga kommunikationen i 

föreläsningssituationen. En annan förklaring till att kommunikationsanpassning inte sker i lika 

stor utsträckning i praktiken kan vara att individen själv upplever att anpassningen är större än 

vad som uppfattas av omgivningen. Författarna förmodar att detta kan åtgärdas om personalen 

får mer återkoppling på sitt agerande. Slutligen förekommer det svårigheter med att 

strokeinformationen hålls i grupp. Då gruppens deltagare har olika diagnoser samt är individer 

med skilda behov och förutsättningar finns det inte en kommunikationsstrategi som passar alla. 
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Detta ställer ytterligare krav på personalen som måste vara lyhörd och flexibel i tanke och 

handling (Socialstyrelsen, 2009).  

 

Det som genomsyrar resultat och diskussion i föreliggande studie har sin grund i efterfrågan efter 

mer kunskap samt, av personalen, upplevd tidsbrist. Anpassning efter den heterogena grupp som 

strokeinformationen riktar sig till komplicerar utformningen ytterligare. Författarna ser dock att 

personalen ofta tänker rätt, har motivation samt viljan att utvecklas som afasikommunikatörer.  

Personalen kommer att få konkreta förslag på hur de kan anpassa strokeinformationen. Förslagen 

rör vilka kommunikationsstrategier personalen bör använda sig av under den muntliga 

presentationen och de kommer även ha möjlighet att få personlig återkoppling om de så önskar. 

Dessutom kommer powerpointpresentationen genomgå en bearbetning för att bli mer afasi-

anpassad. För att fylla de kunskapsluckor som har identifierats kring afasi och afasi-vänlig 

kommunikation kan kanske avdelningens logopeder involveras i utbildning av personalen. 

 

Metoddiskussion  

Då studien är inriktad specifikt på strokeenhetens strokeinformation går resultatet inte att 

generalisera. Valet av kvalitativ metod samt antalet deltagare i studien påverkar ytterligare 

möjligheten till en generalisering. 

 

Valet av fokusgruppsintervju som metod kan diskuteras då det finns en risk att deltagarna 

förmildrar sina åsikter på grund av gruppkonstellationen (Denscombe, 2000). Om varje deltagare 

intervjuats enskilt hade de fritt kunnat delge sina åsikter utan att påverkas av att befinna sig i en 

grupp. Dock upplevdes inte deltagarna i studien vara hämmade av valet av intervjumetod utan 

deras tankar och åsikter kändes äkta och ärliga. Deltagarna bestod av den personal som har hand 

om strokeinformationen och urvalet kunde inte skett på annat sätt då det är dessa personers 

åsikter och erfarenheter som är relevanta för studien. Morgans (1998) tankar om att fokusgrupper 

bör användas då syftet är att diskutera personers handlande och personliga erfarenheter styrker 

även metodvalet i föreliggande studie. Antalet deltagare i fokusgruppsintervjun var från början 

fyra personer men reducerades till tre då en deltagare fick lämna återbud tätt inpå intervjutillfället. 

Krueger & Casey (2009) anser att deltagarantalet bör vara minst fyra personer vilket gör att denna 

studie inte uppfyller det kriteriet. Möjligheten att ändra intervjutiden fanns tyvärr inte då det var 

stora svårigheter att hitta ett tillfälle när alla kunde närvara. Författarna tror trots detta att en 

fjärde person inte hade tillfört några nya huvudområden i resultatet då gruppens åsikter överlag 
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var samstämda och författarnas uppfattning är att den fjärde personens åsikter liknade gruppens. 

Detta ställningstagande kunde tas efter ett kortare samtal med personen i fråga.   

 

Beträffande observationerna hade observationsschemat kunnat utformas på ett annat sätt vilket 

uppmärksammandes först vid analysen. I stället för att endast observera förekomst och icke-

förekomst av ett specifikt agerande hade en skattning av observationsområdena troligtvis gett ett 

mer nyanserat resultat.  

 

I föreliggande studie har ett vårdgivarperspektiv intagits vilket medför att patienters och 

närståendes uppfattning angående strokeinformationen inte behandlats. Anledningen till att 

studien tog denna riktning beror på det förbättringsprojekt som pågår på avdelningen som syftar 

till att undersöka just personalens uppfattning av kommunikation och afasi.  

 

Slutsatser 

Föreliggande studie fokuserade på att undersöka hur afasi-vänlig strokeinformationen på 

strokeenheten var, vilka förbättringsområden som identifierades samt vårdpersonalens åsikter 

och kunskap kring afasikommunikationsstrategier. Resultatet visade att det fanns 

förbättringsområden gällande framförallt designen på powerpointpresentationen samt 

personalens användning av afasi-vänlig kommunikation vid informationstillfället. Tidsbrist och 

kunskapsluckor identifierades som de två största orsakerna till personalens agerande och 

powerpointpresentationens utformande. Även svårigheterna med att anpassa 

strokeinformationen till den heterogena grupp som informationen riktar sig till visade sig vara en 

bidragande faktor till dess utformning. Författarna ser dock att personalen tänker rätt  även då 

kommunikationsstrategierna de använder sig av är baserade på egen erfarenhet. Motivation finns 

och får personalen de byggstenar som fattas, i form av mer tid, utbildning och kunskap, så finns 

förutsättningar för att utformningen av strokeinformationen kan bli mer afasianpassad.  

 

Framtida studier  

Föreliggande studie har fokuserat på vårdpersonalens åsikter och ageranden kring afasi-vänlig 

kommunikation i strokeinformationssituationen. Fortsatta studier på området ser författarna 

gärna berör patient- och närståendeperspektivet för att kunna ta del av deras tankar kring 

strokeinformationen. En jämförelse mellan olika strokeenheter angående hur de går tillväga vid 

presentation av strokeinformation kan även vara av intresse. Detta för att få en bredare bild över 

hur en strokeinformation bäst bör anpassas och utvecklas.  
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Bilagor 

Bilaga 1 
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Bilaga 2  
 

Fokusgruppsintervjufrågor 

 

1. Vad heter du, hur länge har du jobbat här, hur lång erfarenhet av stroke/afasi?  
 

2. Afasi, vad är det för dig?  
 

3. Ett möte med en person med afasi. Tänk tillbaka till en egenupplevd situation – Hur går du 
tillväga då du ska kommunicera med en person med afasi? vad var det som gjorde att 
kommunikationen gick bra/inte bra i den situationen? 

 

4. Är det någon skillnad mellan att ha ett enskilt patientmöte jämfört med strokeinformationen i 
grupp?  

 

5. Har du tänkt på om du anpassar strokeinformation på något sätt när en person med afasi är med? 
Hur? 

 

6. Föreställ dig att det är du eller en anhörig som får stroke och afasi. Du är med på 
strokeinformationen. Vad är viktigast för dig att få svar på? Vad är det du vill veta? 

 

7. Rangordna rubrikerna (i powerpointen) efter vad som är viktigast enligt dig som vårdgivare att ha 
med i strokeinformationen. 

 

8. Vad tycker ni själva är bra/mindre bra innehållsmässigt med strokeinformationen. 
 

9. Vad är lätt/svårt med att hålla i strokeinformationen? 
 

10. Fördelar/nackdelar med att hålla i informationen själv eller tillsammans med en medarbetare? 
 

11. Är det någonting som saknas/ni vill lyfta/bör nämnas? 
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Bilaga 3 

 

Förfrågan om deltagande i studie 

Hej, 

Vi är två studenter på logopedprogrammet i Linköping som nu har påbörjat vår C-uppsats.  

Syftet med uppsatsen är att ta reda på hur man på bästa sätt kommunicerar med, och informerar 
personer som drabbats av afasi efter en stroke. Studien är en del i det förbättringsprojekt som är 
igång på avdelning 72 och det är, som ni redan vet, era strokeinformationsträffar för 
patienter/anhöriga som vi har som utgångspunkt. Vid några tillfällen kommer vi att närvara vid 
informationsträffarna. 

För att få ta del av er syn på kommunikation med afasipatienter vill vi även genomföra en 
fokusgruppsintervju med er. Där får ni tillsammans diskutera era egna åsikter samt erfarenheter vad 
gäller information och kommunikation med dessa patienter.  

Vi kommer att spela in fokusgruppsintervjun samt informationsträffarna för vår egen skull och 
resultatet kommer att analyseras och presenteras i uppsatsen där man inte kommer att kunna 
identifiera era personliga åsikter. 

Vi är mycket tacksamma om du har möjlighet att hjälpa oss med vår C-uppsats! 

Med vänlig hälsning 

 

Maja Lööf   Maja Prembäck 

xxxxx123@student.liu.se  xxxxx123@student.liu.se 

070XXXXXXX   070XXXXXXX 

 

Handledare 

Eva Muhrman och Inger Gillholm. 

 

Jag har tagit del av information om studien och samtycker till medverkan. 

 

Datum: ________________ 

Namn:_____________________________________________________________ 

Namnförtydligande: __________________________________________________ 
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Bilaga 4 

Powerpointpresentation, version 1. 

  
Bild 1 

Strokeinformation!

Välkommen till

Universitetssjukhuset

Linköping

Neurologiska kliniken

Stroke-enheten

Avd 72

 

 

Bild 2 Vi arbetar i team!

Läkare, sjuksköterska, undersköterska, 

sjukgymnast, arbetsterapeut, logoped 

samt kurator samarbetar

Indelade i 3 vårdlag; 22 patienter!

Teamkonferens 1g/ vecka

 

 

Bild 3 
Stroke = Slaganfall

Namnet kommer från att symtomet 

kommer plötsligt!!!

Utan förvarning

85 % är blodpropp

15 % är blödning

Stroke är den 3:e vanligaste 

folksjukdomen

 

 

Bild 4 
Symtom vid Stroke

Förlamning i ena kroppshalvan; från lätt 
svaghet till komplett förlamning

Talrubbning

Sväljsvårigheter

Synrubbning

Yrsel

Nedsatt minne

Orienteringsförmågan

 

 

Bild 5 
Akut behandling

Vid misstanke om STROKE bör 

behandlingen påbörjas så snabbt som 

möjligt för att förhindra försämring och 

komplikationer. Det är därför viktigt att 

komma direkt till sjukhuset om man 

drabbas med symtom på STROKE.

Actilyse-behandling

Ring SOS-ALARM 112! 

 

 

Bild 6 

Under vårdtiden

Undersökningar och prover; 
- Hjärnröntgen

- Blodtryck, puls, syresättning och temperaturkontroller

- Överläkarbedömning

- Telemetriövervakning

- Ultraljud på halskärlen och hjärtat

Rehabilitering
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Bild 7 
Högt blodtryck

Stark riskfaktor för stroke

Ökar med stigande ålder

Kan skada tunna blodkärl inne i hjärnan

140/90

Blodtrycket styrs av motståndet i 

kroppens alla små kärl och hur kraftigt 

hjärtat dra ihop sig

 

 

Bild 8 

Åderförkalkning

(ateroskleros)

Blodkärlen blir trånga då det under flera år 

har samlats fett på insidan av blodkärlen. 

Påverkas utav ärftliga faktorer, höga 

blodfetter, högt blodtryck, rökning, höga 

blodsockervärden/diabetes och brist på 

motion. 

 

 

Bild 9 
Förebygga riskfaktorer 

Rökstopp!

Daglig motion; 30 min pulshöjande aktivitet 
sänker blodtryck, blodfetter och 
blodsockernivåer.

- Fysisk aktivitet på recept. 

Blodtrycksmedicin; 

- Följ alltid läkares ordination!

- Minska på saltintaget

 

 

Bild 10 

Levnadsvanor; positiv och negativ stress! 
Gå ned i vikt:

- Ät mera grönsaker och frukt; 5 hg/dag har 

skyddande effekt

- Välj fleromättat fett

Måttligt alkoholintag!

 

 

Bild 11 
Rehabiliteringens mål

Återfå funktioner

Hitta nya strategier

Självständighet 

Tid, träning och tålamod

Aldrig för sent att bli bättre!

 

 

Bild 12 
Att vara anhörig

Stor omställning

Förståelse och stöd

Kunskap hjälper: ställ frågor!

Ta hand om dig själv
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Bild 13 
Att komma hem!

Flertalet patienter som fått STROKE skrivs 

ut till hemmet.

Samverkan kommun och landsting

Träning dag- och hemrehab

Hemtjänst

Kort-tidsboende eller vårdhem

 

 

Bild 14 
Bilkörning!

Synproblem

Orientering

Minne

Koncentration

Uppmärksamhet

Doktorn måste godkänna!

Detta gäller även för vapenlicens!

 

 

Bild 15 
Sex och samlevnad

Inte farligt

Viktig ingrediens

Annorlunda p g a känsel, trötthet m.m.

Det finns hjälp!

Rådfråga Din läkare

 

 

Bild 16 
Samhällets stöd

Stroke-Riksförbundet 

SMIL 08-721 88 20

Strokeföreningen i Linköping

Västra vägen 32.  013-121545

Anhörigcenter i Linköping

Djurgårdsgatan 17c.  013-263195

 

 

Bild 17 
Samhällets stöd

Afasiförbundet

08-54566360

Afasiföreningen i Linköping

013-314070

Sjukgymnast Aktiva Rehab

Repslagaregatan 4. 013- 314800

Fysisk aktivitet på recept
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Bild 1 
Strokeinformation!

Välkommen till

Universitetssjukhuset

Linköping

Neurologiska kliniken

Stroke-enheten

Avd 72

 

 

Bild 2 Vi arbetar i team!

Läkare, sjuksköterska, undersköterska, 

sjukgymnast, arbetsterapeut, logoped 

samt kurator samarbetar

Indelade i 2 vårdlag; 18 patienter!

Teamkonferens 1g/ vecka

 

 

Bild 3 
Stroke = Slaganfall

Namnet kommer från att symtomen 

kommer plötsligt!!!

Utan förvarning

85 % är blodpropp

15 % är blödning

Stroke är den 3:e vanligaste 

folksjukdomen

 

 

Bild 4 
Symtom vid Stroke

Förlamning i ena kroppshalvan; från lätt 
svaghet till komplett förlamning

Talrubbning

Sväljsvårigheter

Synrubbning

Yrsel

Nedsatt minne

Nedsatt orienteringsförmåga

 

 

Bild 5 
TIA – transitorisk ischemisk attack

Samma symtom som vid stroke, men 
symtomen sitter i max 24 h, kan röra sig 
om endast några minuter

Liten propp som kroppen löser upp själv.

Förvarning om att en riktig stroke kan vara 
på gång.

Viktigt att söka akut för att utreda orsak 
och kunna sätta in behandling för att 
förebygga stroke.

 

 

Bild 6 
Akut behandling

Vid misstanke om STROKE bör 
behandlingen påbörjas så snabbt som 
möjligt för att förhindra försämring och 
komplikationer. Det är därför viktigt att 
komma direkt till sjukhuset om man 
drabbas med symtom på STROKE.

Actilyse-behandling

Ring SOS-ALARM 112 eller 1177 
sjukvårdsupplysningen! 

 

 

Powerpointpresentation, version 2 
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Bild 7 

Under vårdtiden

Undersökningar och prover; 
- Hjärnröntgen

- Blodtryck, puls, syresättning och temperaturkontroller

- Överläkarbedömning

- Bedömning av sjukgymnast och arbetsterapeut

- Telemetriövervakning

- Ultraljud på halskärlen och hjärtat

Rehabilitering

 

 

Bild 8 
Rehabiliteringens mål

Återfå funktioner

Hitta nya strategier

Självständighet 

Tid, träning och tålamod

Aldrig för sent att bli bättre!

 

 

Bild 9 
Bilkörning!

Synproblem

Orientering

Minne

Koncentration

Uppmärksamhet

Doktorn måste godkänna!

Detta gäller även för vapenlicens!

 

 

Bild 10 
Att komma hem!

Flertalet patienter som fått STROKE skrivs 

ut till hemmet.

Samverkan kommun och landsting

Träning dag- och hemrehab

Hemtjänst

Korttidsboende eller vårdhem

 

 

Bild 11 
Sex och samlevnad

Inte farligt

Viktig ingrediens

Annorlunda p g a känsel, trötthet m.m.

Det finns hjälp!

Rådfråga Din läkare

 

 

Bild 12 
Att vara anhörig

Stor omställning

Förståelse och stöd

Kunskap hjälper: ställ frågor!

Ta hand om dig själv
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Bild 13 
Samhällets stöd

Stroke-Riksförbundet 

SMIL 08-721 88 20

Strokeföreningen i Linköping

Västra vägen 32.  013-121545

Anhörigcenter i Linköping

Djurgårdsgatan 17c.  013-263195

 

 

Bild 14 
Samhällets stöd

Afasiförbundet

08-54566360

Afasiföreningen i Linköping

013-314070

Sjukgymnast Aktiva Rehab

Repslagaregatan 4. 013- 314800

Fysisk aktivitet på recept

 

 

Bild 15 
Högt blodtryck

Stark riskfaktor för stroke

Ökar med stigande ålder

Kan skada tunna blodkärl inne i hjärnan

140/90

Blodtrycket styrs av motståndet i 

kroppens alla små kärl och hur kraftigt 

hjärtat dra ihop sig

 

 

Bild 16 

Åderförkalkning

(ateroskleros)

Blodkärlen blir trånga då det under flera år 

har samlats fett på insidan av blodkärlen. 

Påverkas utav ärftliga faktorer, höga 

blodfetter, högt blodtryck, rökning, höga 

blodsockervärden/diabetes och brist på 

motion. 

 

 

Bild 17 
Förebygga riskfaktorer 

Rökstopp!

Daglig motion; 30 min pulshöjande aktivitet 
sänker blodtryck, blodfetter och 
blodsockernivåer.

- Fysisk aktivitet på recept. 

Blodtrycksmedicin; 

- Följ alltid läkares ordination!

- Minska på saltintaget

 

 

Bild 18 

Levnadsvanor; positiv och negativ stress! 
Gå ned i vikt:

- Ät mera grönsaker och frukt; 5 hg/dag har 

skyddande effekt

- Välj fleromättat fett

Måttligt alkoholintag!

 

 

 

 


