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Sammanfattning 

 
Syftet med denna kvalitativa studie var att beskriva upplevelse och 

innebörd av begreppen kognitiv rehabilitering och livskvalitet för 

personer som hade haft stroke. Studien genomfördes med hjälp av 

personliga intervjuer. Fem personer ingick i studien, tre män och två 

kvinnor, alla födda på 30-talet utom en man som föddes på 20-talet. 

Samtliga var gifta. Personerna rekryterades till studien via en 

sjuksköterska som hade kännedom om lämpliga personer som blivit 

utskrivna en kort tid före studiens början. Informanterna intervjuades 

med hjälp av en intervjuguide med utgångspunkt från två frågeområden 

som berörde upplevelse av kognitiv rehabilitering och upplevelse och 

innebörd av livskvalitet efter stroke. Analysen gjordes med hjälp av 

innehållsanalys. Analysen av de fem intervjuerna gav sex teman; 

Upplevelse av att inte någon kognitiv rehabilitering har utförts, 

Upplevelse av att informanten själv förväntades träna upp sina kognitiva 

funktioner, Strävan efter att leva som vanligt, Förändrad livskvalité, 

Förändrad livssyn, Betydelsen av det sociala stödet. Det framkom att 

ingen av informanterna upplevde att det hade genomförts någon kognitiv 

rehabilitering. Alla upplevde sig däremot ha fått en fullständig fysisk 

rehabilitering på avdelningen. Informanterna hade som mål med sin 

rehabilitering att klara av de vardagliga funktionerna i hemmet såsom 

innan stroken. En av deltagarna upplevde att det förväntades att 

självständigt träna upp sina kognitiva funktioner. Livskvaliteten idag var 

att kunna fortsätta leva som förut, vilket förhindrades av vissa 

inskränkningar motoriskt och kognitivt. Alla värdesatte livet högre idag 

och accepterade sin situation som den var. Vänskapen med andra var 

också en viktig del i livskvaliteten. 

 

Nyckelord: stroke, upplevelse, innebörd, kognitiv, rehabilitering, 

livskvalitet 

 



  
 

Förord 
 

Hösten 2003 genomförde uppsatsförfattarna en litteraturstudie som 

syftade till att ta reda på olika metoder som används vid kognitiv 

rehabilitering av hjärnskadade och betydelsen av rehabiliteringen för 

denna grupp av patienter. Det gick dock inte att finna tillfredställande 

mängd material för att få en heltäckande bild om patienters subjektiva 

upplevelse kring betydelsen av rehabiliteringen. Därför bestämdes att 

genom intervjuer ta reda på hur den kognitiva rehabiliteringen upplevts 

för patienter vilka genomgått stroke. Att just stroke valdes berodde på att 

det är den vanligaste orsaken till handikapp hos vuxna och också den 

diagnos som kräver flest vårddagar på sjukhus (1). Uppsatsförfattarna 

var också nyfikna på strokedrabbades livskvalitet, vilket bidrog till 

uppsatsens andra inriktning.  

 

Vi har nu intervjuat fem informanter, till vilka vi vill rikta ett stort tack. 

Utan dem hade studien inte kunnat genomföras. Det var en upplevelse 

att intervjua dessa personer. De visade oss kämpaglöd och framtidstro, 

trots den svåra motgång de alla upplevt då de insjuknade i stroke. Dessa 

upplevelser kan nu personal som arbetar inom sjukvård och 

rehabilitering ta del av. 

 

Vi vill också rikta ett stort tack till sjuksköterska Carin Hedlund och 

avdelningsföreståndare Karin Englund på avdelning 58, Falu lasarett, för 

det arbete som lagts ned på att ge oss namnförslag på lämpliga 

intervjupersoner. 

  

Slutligen vill vi tacka Janet Leksell och Charlotte Hillervik vid 

Högskolan Dalarna för handledning i uppsatsarbetet! 

Borlänge, Gagnef 2005 01 10 

 

Britta Petri, Merja Khessib 
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Bakgrund  
 

Stroke 

Världshälsoorganisationen (WHO) definierar stroke som en akut 

neurologisk störning i blodkärlens funktion med plötsliga symtom som 

utgår från ett begränsat område i hjärnan (2). Detta benämns cerebral 

vaskulär sjukdom (CVS), då blodkärlen till centrala nervsystemet är 

påverkade, (definitioner i bilaga 1). Dessa störda funktioner inbegriper 

cerebrala hjärninfarkter, med 85 % av sjukdomsfallen och spontana 

hjärnblödningar, som utgör 15 % av sjukdomsfallen (3). Blödningen 

eller infarkten kan orsaka en större eller en mindre skada i hjärnan och 

benämns antingen ”major stroke” eller ”minor stroke”, beroende på 

skadans omfattning. Då symtomen förvärras benämns det ”progressiv 

stroke”. Andra former av stroke är subaraknoidalblödning och 

transischemisk attack (TIA) (definitioner i bilaga 1) (4).  

 

Typiskt för stroke är den plötsliga symtomdebuten.  Från att ha varit helt 

frisk och kry kan den som får CVS på några sekunder eller minuter bli 

till exempel förlamad, förlora känseln, bli yr eller tappa talförmågan. 

Vid blödning i hjärnan eller hjärnans hinnor är den plötsliga 

huvudvärken karakteristisk. Språkliga svårigheter, minnesproblem, 

desorientering till tid och rum är andra symtom (3). Vanliga riskfaktorer 

vid stroke är diabetes, hypertoni, tromboembolisk sjukdom, rökning, 

hög ålder, förmaksflimmer, hyperlipidemi, p-piller och alkohol (3). Vid 

stroke kan en hel del komplikationer tillstöta, såsom 

medvetandepåverkan, kvarstående hemipares (se definitioner i bilaga 1), 

nutritionssvårigheter och komplicerade sjukdomar som till exempel 

lunginflammation (5).  

 

Incidens och prevalens 

Incidensen vid stroke är 2-3/1000 invånare och år, motsvarande 30 000 

fall per år. Risken att utveckla stroke fördubblas var tioårsperiod efter 55 

år. Medelåldern är 75 år, men cirka 20 % av dem som fått stroke är i 

yrkesverksam ålder, det vill säga under 65 år (2). I Europa är stroke en 

av de främsta orsakerna till död och i Sverige kommer stroke på tredje 
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plats bland de vanligaste sjukdomarna (3). Socialstyrelsen uppskattar att 

efter år 2010 kommer 30 % fler patienter att insjukna, jämfört med år 

2000. I Sverige erbjuds majoriteten av strokepatienterna, 95 %, akut 

sjukhusvård (2).  

 

Livsomställning 

Både för den som insjuknar i stroke och för de anhöriga innebär 

sjukdomstillståndet en stor omställning. De måste förbereda sig på ett 

dagligt liv med kvarstående kognitiva handikapp hos en familjemedlem, 

med de tal- och språkproblem som det medför. En bra gradering på 

handikappet kan vara på det sätt vilket sjukdomen eller skadan inkräktar 

på det normala livet, det vill säga hur hög grad personen kan återgå till 

det liv som hon/han hade innan insjuknandet. Den subjektiva 

upplevelsen av handikappet är beroende av om livskvaliteten är hög med 

sociala kontakter utanför hemmet (3).  

 
Det spontana tillfrisknandet  

Den neurologiska kontrollen av de sensoriska funktionerna återkommer 

till en viss del spontant efter stroke och sker snabbast de första 

månaderna efter anfallet (definitioner i bilaga 1). Då sker också en 

återanpassning av hjärnan, där en del av skadorna repareras naturligt då 

patienten med stroke tränar sina funktioner i det dagliga livet. 

Förbättring sker tre till sex månader efter insjuknandet. Men förbättring 

kan även ske senare (3). Under de första månaderna syns oftast en tydlig 

positiv förändring av patientens skadade funktioner. Efter ett till två år 

sker inte längre några större framsteg (5). 

 

Aspekter av kognitiv rehabilitering 

Efter en hjärnskada får patienterna ett kognitivt handikapp, som 

påverkar de intellektuella förmågorna (6). De får då svårigheter att 

uttrycka sig och att tala och de får också problem med 

uppmärksamheten, koncentrationen, minnet samt inlärningen. Förmågan 

att ta initiativ, att vara vaken, att planera och att bedöma olika situationer 

och händelser kan också helt eller delvis gå förlorad (7). Längre tillbaka 

i tiden fanns det ingen kognitiv rehabilitering utan då fokuserades det 
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endast på de fysiska aspekterna (8). Orsaken var att det saknades 

kunskap och metodik för att genomföra kognitiv rehabilitering (9).  

 

Idag finns det emellertid olika sätt att genomföra kognitiv rehabilitering 

(10). Några exempel som kan nämnas är musikterapi, databaserad 

rehabilitering och lärprocessen som metod.  

I musikterapi har sången och lyssnande på melodier i olika tonarter 

länge hjälpt personer med att förbättra tal, minne, perception och 

uppmärksamhet. Terapimetoden är speciellt bra för äldre personer, 

eftersom det är en lättåtkomlig träning som de flesta människor känner 

till. Sångträning gör att flera sinnen stimuleras samtidigt, och genom att 

man sjunger gamla melodier och minns texterna stimuleras talet och 

minnet. Perceptionsträning kan tränas genom att hantera ett 

slaginstrument med trumpinnar (10).  

 

Larsson et al beskrev i sin studie om kognitiv rehabilitering hur 

användandet av datorer var ett sätt att hjälpa människor med 

hjärnskador. Fördelen med att använda datorer var att dessa inte 

”tröttades ut” utan kunde upprepa samma frågeställning flera gånger tills 

personen förstått. Fördelen var också att frågorna anpassades efter 

användarens möjligheter. Dataträning bör enligt samme författare ej helt 

ersätta andra praktiska övningar eller övningssituationer, utan endast 

komplettera dessa. Att träna de kognitiva funktionerna med hjälp av en 

dator kan utgöra en kompensation för de hinder som kognitiva 

handikapp utgör i samspel med andra individer. Därmed blir individen 

mindre beroende av sin omgivning. Datorn är också bra att ha som 

hjälpmedel till arbetsträning och att ha som en fritidssysselsättning (11).  

 

Lärprocessen, det vill säga inlärningen är användbar som djupinlärning, 

där helheten av ett budskap ska förstås i en text. Man ökar förståelsen 

genom att sätta in de olika kunskaperna i ett sammanhang. Terapeuten 

stöder patienten och hjälper till att få patienten att använda sina sinnen 

kognitivt. Det är viktigt att terapeuten tar hänsyn till varje individs 

intressen då denne ska välja ut situationer som ingår i rehabiliteringen. 

Rehabiliteringsmetoden innebär att den mentala aktiviteten stimuleras 
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genom användandet av en metodik präglad av en dialog där den 

hjärnskadade personer tränar perception, tänkande och handlande. 

Hjälpmedel som kan användas är almanacka, anslagstavla, dagbok eller 

minneslappar (12). 

 

Ytterligare metoder för kognitiv rehabilitering har beskrivits av 

Engelberts et al; återanpassningsmetoden och kompensationsmetoden, 

vilka handlade om att träna uppmärksamheten och minnet hos 

hjärnskadade patienter. Olika kriterier fanns för att plocka ut deltagare. 

Ett kriterium var att deltagarna skulle ha problem med 

uppmärksamheten. Tre grupper bildades av de 44 som deltog i studien. 

En återanpassningsmetodgrupp, en kompensationsmetodsgrupp och en 

kontrollgrupp utan rehabilitering. Rehabiliteringen varade i sex veckor 

med en timmes individuella lektioner. Engelberts et al dokumenterade 

att ju mer patienten repeterade ett praktiskt moment, desto mer växte och 

reparerades de skadade neuronerna i hjärnan. På grund av denna träning 

förbättrades uppmärksamheten avsevärt. Rehabiliteringen var 

databaserad och patienten övade på vardagliga händelser i en simulerad 

miljö. Efter varje lektion träffade deltagarna varandra för att ge feedback 

vilken de kunde ta med sig till nästa lektion (13).  

 

Kompensationsmetoden innebar att personer som hade olika kognitiva 

skador i hjärnan medvetandegjordes om sina skador. Strategier gjordes 

upp för att ersätta de specifika störningarna hos varje individ. 

Strategierna innebar användning av skrivböcker eller inspelningsband 

där exempelvis föreläsningar spelades in eller att det skrevs upp det som 

skulle uppmärksammas för dagen. Denna metod visade sig förbättra 

uppmärksamheten och minnet betydligt hos de sjuka (13).  

 

Värdet av kognitiv rehabilitering 

Betydelsen av rehabilitering för strokepatienter klargjordes i en studie av 

Heruti et al. I denna studie deltog 336 strokepatienter över 60 år som 

fick geriatrisk rehabilitering mellan januari 1996 och december 1998. 

Kriterierna för att vara med i studien var att patienterna skulle vara över 

60 år, ha haft stroke och komma direkt till rehabiliteringen efter den 
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akuta vården. Patienterna skulle inte vara drabbade av en tidigare stroke, 

hjärntumör och trauma. De fick inte ha andra sjukdomar och den 

kognitiva statusen fick se olika ut (14).  

 

Resultatet visade att en del äldre patienter förbättrades avsevärt av 

kognitiv rehabilitering och att andra inte förbättrades alls. Att säga i 

förväg vilka som var lämpliga patienter att rehabilitera var svårt enligt 

författarna. Vissa studier har visat att äldre som har haft stroke inte bör 

ha kognitiv rehabilitering medan andra studier har visat det motsatta. 

Författarna menade att det var av vikt att utforska effekten och 

betydelsen av kognitiv rehabilitering hos äldre med stroke. Ingen 

forskning har gjorts tidigare gällande äldre och kognitiv rehabilitering, 

vilket kan bero på att det har saknats mätinstrument. I dag finns det 

möjlighet att mäta funktionsdugligheten hos hjärnskadade patienter. 

Författarna förespråkar att äldre patienter med stroke med få kognitiva 

skador för få vara med i olika rehabiliteringsprogram, medan äldre med 

ett flertal kognitiva problem borde uteslutas från rehabiliteringen (14). 

 

I en annan studie angående rehabiliteringsbehov av klinikfärdiga 

patienter, upprättades av Socialförvaltningen i Malmö en speciell 

boendeplaneringsavdelning som skulle avlasta universitetssjukhuset dess 

medicinskt färdigbehandlade patienter. Eftersom det inte fanns 

förutsättningar för att ta emot alla patienter till avdelningen, jämfördes 

de med en kontrollgrupp som omedelbart skrevs ut till den sociala 

omsorgen. Syftet var att utreda, behandla och rehabilitera klinikfärdiga 

patienter från sjukhuset och att under en uppföljningstid av ett år 

registrera nya sjukhusintagningar och beräkna vårdkostnader i sluten 

vård för båda grupperna. Resultatet visade att det var två gånger så 

många inläggningar och fyra gånger så många vårddagar hos 

kontrollgruppen jämfört med den grupp som låg på vårdavdelningen. I 

den ekonomiska utvärderingen visade det sig att rehabiliteringen och 

vården hos den första patientgruppen också var billigare (15).  

 

Ett snabbt omhändertagande av patienterna av erfarna terapeuter så att 

en mycket tidig mobilisering kan ske har visat sig ha stor betydelse för 
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tillfrisknandet (16). Ett gott och kompetent omhändertagande och en 

välfungerande vårdkedja är viktig del av sjukvårdens omsorger. Det 

akuta omhändertagandet sker både på speciella så kallade strokeenheter 

och på vanliga avdelningar. Idag går det att styrka att patienter som 

vårdas på strokeenhet, har längre överlevnad, är mer oberoende i ADL 

och blir oftare utskrivna till sina hem jämfört med de patienter som 

ligger på en vanlig avdelning (3) (definitioner i bilaga 1).  

 

Upplevelsen av återhämtning 

I England visade en kvalitativ intervjustudie att tillfrisknandet vid stroke 

handlade om omstrukturering och återanpassning av de fysiska, sociala 

och emotionella delarna i det dagliga livet (17).  

Det fysiska tillfrisknandet 

Studien visade att stroke orsakar varierande fysiska skador, och upplevs 

högst individuellt. De vanligaste skadorna är hemipares, oro beträffande 

sensoriska och visuperceptuala aspekter, inkontinens och dysfasi 

(definitioner i bilaga 1). Intervjupersonerna upplevde att den skada som 

stroke orsakat, inte hade att göra med dem själva som personer, utan 

hade enbart att göra med vissa saknade funktioner. Några likheter mellan 

intervjupersonerna gick att finna, som exempelvis att initialskedet vid 

stroke oberoende av strokens karaktär upplevdes som något som 

drabbade dem utan förvarning, och att något hemskt hade hänt. 

Signifikanta olikheter fanns hos deltagarna i upplevelsen av 

tillfrisknandet av talet, förnimmelseförmåga och rörligheten i det tidiga 

skedet vid stroke (17). 

 

Det sociala tillfrisknandet 

Studien visade vidare att balansen mellan familj och det sociala 

nätverket förändrades efter sjukdomen. Rollerna och ansvarsområden 

ändrades mellan familjemedlemmarna. Somliga av dem som hade 

insjuknat i stroke hade fått säga upp sig från sina arbeten, vilket bidrog 

till privatekonomiska problem. Känslor av isolering fanns hos några och 

de beskrev isoleringen som att leva i en bur (17). 
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Det känslomässiga tillfrisknandet 

Intervjupersonerna upplevde att det känslomässiga tillfrisknandet var 

reaktiv, ostyrbar och oförutsägbar. Vid initialskedet av stroke bestod 

känslorna av okunskap om vad som hänt dem och rädslan att de var på 

väg att dö. Hoppet att kunna bli återställd igen de första veckorna efter 

stroke, ökade chanserna till fullständigt fysiskt tillfrisknande. Att arbeta 

mot uppsatta mål gjorda av olika professioner visade sig vara en viktig 

del i rehabiliteringen, vilket också hjälpte deltagarna att bli hoppfulla om 

att bli friska. Känslan att förlora kontrollen av olika delar av kroppen 

fanns hos alla medverkande. Detta medförde känslan att ha förlorat delar 

av vardagslivet. Att förlora kontrollen gav känslor av ilska och 

frustration. Ilskan och frustrationen var ofta riktad till den delen av 

kroppen där skadan fanns (17). 

 

Upplevelse av livskvalitet 

Det har visat sig att livskvaliteten försämras vid stroke både vid 

insjuknandet och vid tiden efter sjukdomen, men det har också 

rapporterats att överlevande efter allvarlig stroke har en bra livskvalitet 

tre år efter sjukdomens utbrott. De faktorer som bidrar till sämre 

livskvalitet var depression, allvarlig stroke med dålig prognos och svårt 

motoriskt handikapp, svårigheter i ADL, stigande ålder och bristfälligt 

socialt stöd från anhöriga och vänner. (3) 

 

En studie har beskrivit hälsorelaterad livskvalitet för personer med 

längre tids smärta efter stroke där hälsorelaterad livskvalitet delades in i 

dimensionerna fysisk, psykologisk, funktionell och social dimension. 

Den fysiska dimensionen beskrevs i termer som att vara fri från smärta, 

att ha hälsa, vilket innebar att återerövra de fysiska och kognitiva 

funktionerna och att vara fysiskt oberoende. Deltagarna beskrev att 

livskvaliteten var att kunna röra sig, att vara orienterad i tid och rum, att 

kunna kommunicera med andra samt att kunna ta vara på sig själv. Den 

psykologiska dimensionen av livskvalitet handlade om att må bra, kunna 

ha tid att välja, att kunna göra eller att ha tid att göra det man önskar 

samt att bo hemma. Den funktionella dimensionen handlade om att ha ett 

betalt arbete, kunna hålla på med sina intressen, vara ute i naturen och 
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samhället. I de sociala aspekterna ingick familjen, att kunna umgås med 

familjen samt att ha en god ekonomi (18).  

 

Psykosociala aspekter 

Socialt stöd från vänner eller grannar och bekanta, närhet till barnen, 

släkt och grannar är faktorer som visat sig vara relaterade till 

psykosocial anpassning. Detta har konstaterats i en studie där 

överlevande efter stroke som levde ensamma i sitt hem i högre grad var 

angelägna att bibehålla de sociala aktiviteterna utanför hemmet, jämfört 

med dem som levde med sin släkt och därigenom redan hade den service 

och stöd de behövde (3). 

 

I en studie bestående av en fyrastegsmodell medverkade 180 patienter 

som hade haft stroke. Modellen innefattade kriser, behandling, förståelse 

och anpassning till det egna handikappet. Efter 6 månader hade 20 % av 

personerna anpassat sig till sin situation, men efter 2-3 år hade 

fortfarande inte 36 % ställt in sig och vant sig vid sitt handikapp. Trots 

att dessa var fysiskt återställda hade ett stort antal av de överlevande 

efter stroke inte integrerats socialt på samma vis som innan de blev sjuka 

(3). 

 

Psykologiska aspekter 

För att belysa hur livskvaliteten förändrades ett år efter stroke följdes 

118 patienter under ett år på en speciell strokeenhet i Spanien. 

Ettårsuppföljningen av studien bestod slutligen av 90 överlevande, 41 

kvinnor och 49 män. Medelåldern var 68 år. Variablerna som användes 

var kön, ålder, den funktionella statusen, det motoriska handikappet och 

depression. Intervjuer gjordes på 79 patienter med ischemisk och 11 

patienter med blödningsstroke. Av de intervjuade hade 36 % en 

depressiv tendens ett år efter stroke. Den vanligaste gruppen 

deprimerade var kvinnor, som upplevde förväntningar från omgivningen 

i sin roll som mor och hustru. Även respondenterna som inte kunde 

arbeta på grund av sitt handikapp och de som hade en försämrad social 

aktivitet utanför hemmet visade tecken på depressioner. Livskvaliteten 

kunde förutses om den funktionella statusen och graden av depression 
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kunde konstateras. Studien visade också att trots att vissa var oberoende 

när det gällde dagliga aktiviteter, upplevde de ändå en försämring rent 

psykosocialt (19).  

 

Värdet av information  

Det behövs mer information om sociala och psykologiska följder av 

stroke. Behovet av stöd för både anhöriga och patienter har 

uppmärksammats, eftersom bägge parter kände sig övergivna efter 

sjukhusvistelsen (3). Enligt en studie av Järkestig-Berggren saknades det 

samtal med kurator eller psykolog för patienterna, eller en utomstående 

att tala med, speciellt under den första tiden efter stroken. Några ville ha 

mer information om grupprehabilitering och vikten av den. 

Grupprehabilitering gav möjlighet för de hjärnskadade att identifiera sig 

med andra i samma situation och på så vis acceptera sin situation och 

erhålla kunskap om att tillfrisknandet kunde ta lång tid (20). 

 

Problemformulering 

Patienter med kognitiva handikapp får svårigheter när de ska fungera i 

sin vanliga sociala miljö. De största problemen uppstår tillsammans med 

vänner, anhöriga, myndigheter och ute i arbetslivet (21). Genom 

ädelreformen har kommunerna övertagit ansvaret för vård och omsorg 

om de äldre (1). Rehabilitering för patienter med stroke är ett komplext 

teamarbete, där rehabiliteringsinsatserna måste individualiseras så att 

patienten får bästa möjliga rehabilitering även efter hemgång då 

primärvården övertar ansvaret för rehabiliteringen. Ju tidigare 

rehabilitering påbörjas desto kortare vårdtider blir det. Detta handhas av 

ett rehabiliteringsteam, med specialkunskaper om stroke. Förbättringen 

på lång sikt, innebär fortsatt rehabilitering till patientens tillstånd 

stabiliserats, i hemmet (1). Rehabiliteringens mål är att uppnå en balans 

mellan de fysiska och kognitiva förmågorna där den kognitiva 

rehabiliteringen bygger på att återställa patientens förmåga att hantera 

vardagen med bibehållen livskvalitet (22). Sjuksköterskan har den unika 

uppgiften att se patientens förmåga till tillfrisknande på grund av att hon 

har ett nära samarbete med patienten (23).  

Denna studie har till syfte att ur ett patientperspektiv beskriva upplevelse 
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och innebörd av kognitiv rehabilitering och livskvalitet efter stroke. 

Uppsatsförfattarna kan därmed bidra med ökad kunskap kring dessa 

begrepp till gagn för sjuksköterskor i den direkta vården av denna 

patientgrupp, för de som har fått stroke och för dess anhöriga. 

 

Syfte 

Syftet var att ur ett patientperspektiv beskriva upplevelse av kognitiv 

rehabilitering och livskvalitet samt vad livskvalitet innebär i det dagliga 

livet efter en stroke. 

 

Frågeområden 

1. Att beskriva upplevelse av kognitiv rehabilitering för personer 

som insjuknat i stroke. 

2. Att beskriva upplevelse och innebörd av livskvalitet i det dagliga 

livet efter stroke. 

 

 

Metod 

 
Design  

Detta var en intervjustudie med en kvalitativ ansats. 

 

Undersökningsgrupp  

I studien inkluderades fem informanter, tre män och två kvinnor. 

Samtliga var äldre, (m=71 år, variationsvidd = 66 – 83 år). 

Informanterna hade haft stroke mellan en till tre månader innan 

intervjuerna påbörjades. Informanterna valdes utifrån följande kriterier;  

1)  ha insjuknat i stroke,  

2)  ha medverkat i kognitiv rehabilitering 

3)  vara i ett stabilt skede med psykisk och fysisk kapacitet för att 

kunna genomföra intervjun. 

4) vara mentalt orienterad till tid, rum och plats, 

5)  vara svensktalande  

6)  acceptera bandspelare vid intervju.  
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Urvalsförfarandet var därmed selektivt och utfördes av sjuksköterska på 

berörd klinik (se nedan). 

 

Datainsamlingsmetod 

Som datainsamlingsmetod användes personliga intervjuer. En 

intervjuguide utarbetades utifrån de två frågeområdena; 

Att beskriva upplevelse av kognitiv rehabilitering för personer som 

insjuknat i stroke. 

Att beskriva upplevelse och innebörd av livskvalitet i det dagliga 

livet efter stroke. 

Intervjun inleddes med allmänna frågor om ålder, yrke och 

familjesammansättning, när patienten drabbades av stroke och om 

eventuella fritidsaktiviteter. Därefter uppmanades patienten att berätta 

utifrån ovan frågeområden med hjälp av uppföljande frågor (bilaga 3.) 

Intervjuguiden granskades av sjuksköterska på berörd klinik varifrån 

informanterna rekryterades. 

 

Tillvägagångssätt  

Efter att Högskolan Dalarnas forskningsetiska råd och klinikchefen på 

Geriatrisk-rehabiliteringsavdelning på Falu lasarett gett sitt godkännande 

till studien, utsåg sjuksköterska på berörd klinik sex lämpliga personer 

utskrivna från avdelningen under sommaren, utifrån ovanstående 

kriterier. Efter att ha fått aktuella adresser, skickades informationsbrev 

till dessa sex personer (bilaga 2). Några dagar senare kontaktades 

personerna per telefon för att höra om de ville delta i studien. Fyra 

anmälde sitt intresse och två tackade nej. Sjuksköterska på berörd klinik 

utsåg ytterligare två deltagare till studien. En av dessa tackade ja, medan 

den andra avsade sig intervju. Sammanlagt fem personer visade sig till 

slut vara villiga att låta sig intervjuas, tre män och två kvinnor. 

 

Platsen för intervjun var i deltagarnas hem enligt deras egna önskemål. 

Intervjutillfällena varade i 45-100 minuter och intervjuerna spelades in 

på band. Deltagarna hade möjlighet att stoppa intervjun närhelst de 

önskade. Under intervjun följdes de enskilda intervjupersonernas svar 

upp genom att uppföljande frågor ställdes. Detta gav utökad information 
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om ämnet och bidrog till ett trovärdigare innehåll. Efter intervjuerna 

transkriberades dessa från tal till text, det vill säga att banden 

avlyssnades och skrevs sedan ordagrant ner till text. När dessa moment 

var gjorda förstördes banden. För att öka studiens trovärdighet 

kontaktades informanterna ett par veckor efter intervjuernas 

genomförande för att få bekräftat att analysen givit resultat som stämde 

med informanternas upplevelser. 

 
Analys 

Intervjuerna har sorterats med hjälp av innehållsanalys (25). Efter 

transkribering, överföringen från tal till text, lästes texterna igenom två 

gånger av båda uppsatsförfattarna. Frågor ställdes sedan till texten 

utifrån de frågeområden som presenterats tidigare. Den text som sa 

något om dessa frågeområden, det vill säga som svarade på syftet 

markerades. Detta kunde vara enstaka ord, meningar, eller hela stycken. 

Dessa så kallade ”meningsbärande enheter” sorterades och fördes 

samman till teman. Samtliga teman sorterades in under respektive 

huvudrubrik som var desamma som frågeområdena.  

 

 

Resultat 

 
De fem informanter som ingick i studien kan i korthet presenteras på 

följande sätt: (namnen är fingerade för att skydda deras identitet) 

 

Bertil är född 1938 och är före detta förman på ett snickeri. Han är gift 

och har två utflugna barn och bor i villa. Han fick stroke i augusti -04.  

Fingal är född 1921, arbetade tidigare som elektriker, är gift, men bor 

tillsammans med sin fru under sommarhalvåret, utflugna barn och fick 

stroke i maj –04. 

Maj, född 1936, före detta storköksanställd, gift, med utflugna barn, bor 

i villa, fick stroke i maj -04. 

Gunnel, född 1931 arbetade tidigare som kontorist och städerska, gift, 

utflugna barn, bor i lägenhet, fick stroke juli – 04. 
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Karl, född 1937, före detta lastbilschaufför, gift, två utflugna barn, bor i 

ett torp på landet, fick stroke i augusti –04. 

Analysen av texterna mynnade ut i sex teman. De två första hör till det 

första frågeområdet, de resterande fyra hör till det andra frågeområdet.  

 

Temana lyder som följer: 

Tema 1. Upplevelse av att inte någon kognitiv rehabilitering har utförts.  

Tema 2. Upplevelse av att informanten själv förväntades träna upp sina 

kognitiva funktioner 

Tema 3. Strävan efter att leva som vanligt 

Tema 4. Förändrad livskvalitet 

Tema 5. Förändrad livssyn  

Tema 6. Betydelsen av det sociala stödet. 

  

Temana har sorterats in under respektive frågeområde. Efter varje tema 

följer en text som har till syfte att förklara temats innebörd. Därefter 

följer direkta citat från informanterna.  

 

Frågeområde 1. Upplevelse av kognitiv rehabilitering 

Tema 1. Upplevelse av att inte någon kognitiv rehabilitering har utförts. 

Upplevelsen fanns hos alla att inte någon kontinuerlig kognitiv 

rehabilitering hade utförts. En deltagare utförde ett minnestest, vilket 

terapeuten godkände. Informanten upplevde sig inte klara testet bra. Två 

informanter genomförde taltest, vilket innebar att logopeden lyssnade på 

patientens tal, redogörelser och skrift som godkändes av logopeden och 

de var inte heller nöjd med det resultatet. Den ena utav de två 

informanter som gjorde taltestet gjorde också minnestestet. Två 

deltagare tyckte sig inte ha behov av rehabiliteringen på grund av att 

funktionerna återkom spontant. En deltagare övade minnet och 

talförmågan under samtal med sjukgymnasten vid ett gymnastikpass. 

Alla deltagare upplevde däremot att de fick en fullständig rehabilitering 

av motoriska funktioner och de funktioner som innebar att komma 

tillbaka till ett normalt liv. 
” Jag har inte fått någon rehabilitering för minne...” 
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” Ja, talet sa de inte så mycket om, utan det var rörelserna istället.” 
 

” Minnestestet... ja just det… det var ju olika bilder... det kunde stå... det kunde stå 

ett hus emellan några trän...och då skulle man stå något alternativ om det stod 

mellan ett träd eller bakom ett träd eller framför så där…” 

 

” Nej, Logopeden behövde jag inte. Jag träffa henne en gång och det var allt, hon 

hörde allt vad jag sa när jag prata sakta. Jag hör vartenda ord du säger så jag 

kan inte hjälpa dig sa hon. Hon antog väl att det skulle komma att bli som förut 

och det har ju blivit mycket bättre. När jag pratar tänker jag före att prata sakta, 

då går det bra.” 

 

” Jag hade inte något större bruk av det. Det kom tillbaks på en gång.” 

 

” Ja, jag har inte fullt balans. Balanssinne, det fattas en del på det. de skrev på 

gymnastik och terapin, de ville ha protokoll på det och gymnastiken, så var det ett 

program då som rörde sig om femtio punkter. Jag klara av allihop som det där 

mannekänggåendet...” 

 

”... de körde hårt med mig. Men de skulle de få göra. Jag kalla de för allt 

möjligt… slavdrivare och… ja, ja och jag fick lära mig mycket så, den första 

veckan fick jag göra kakdeg och baka kakor. Tredje veckan satt jag plantor, stod 

på knä, men det  var jobbigt när man skulle flytta på alla.” 

 

” Jag försöker hitta synonymer jämt. Jag var med sjukgymnasten en gång och det 

var något jag skulle berätta. Jag kom inte ihåg vad det var och pratade länge, men 

sen liksom till berättelsens kärna, då kom jag inte på ordet. Jag bara stanna i den 

berättelsen. Ja jag hitta inte på ordet så jag kunde inte säga nå mer. Jag väntar 

tills du hittar på ordet, sa hon. För hon visste säkert vad det skulle va för ord där... 

men hon sa inte själv och det tyckte jag var jättebra.” 

 

Tema 2. Upplevelse av att informanten själv förväntades träna upp sina 

kognitiva funktioner  

En av informanterna upplevde att kognitiv rehabilitering innebar att 

träna sitt tal med medmänniskor runt omkring sig på avdelningen och att 

använda sig av synonymer. Informanten uppmanades av terapeuten att 

göra det. En del av informanterna talade om upplevda kognitiva  

svårigheter som de på ett eller annat sätt självständigt tränade vid 

hemkomst, exempelvis vid matlagning och bakning.  
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” Ja, det var ju att man skulle träna med sina människor bredvid sej, att man 

försökte språka. Det var ju två damer inne på samma sal. Jag försökte prata med 

dem då och dom var väldigt vänliga och prata sakta så att jag hann med 

liksom…” 

 

” Det är min man alltså… han brukar säga... kommer du ihåg det... och det bara 

för att jag ska komma igång med minne och träna hemma...” 
 

” Här hemma har jag kokat saft och lingonsylt... de sa att man skulle träna de 

vardagliga sysslorna, det är min rehabilitering, och det känner jag att jag 

behöver.” 

 

Deskriptiv utsaga 

Ingen av intervjupersonerna upplevde att någon kontinuerlig kognitiv 

rehabilitering har utförts. Minnes- och taltester gjordes på några 

informanter och de upplevde sig inte nöjda med resultatet till skillnad 

från terapeuten. En deltagare upplevde att hon blev uppmanad av 

terapeuten att självständigt träna på sitt tal. Några andra deltagare 

upplevde sig inte behöva kognitiv rehabilitering, eftersom de kognitiva 

funktionerna hade återkommit spontant. En av intervjupersonerna 

upplevde det positivt att få träna sina talsvårigheter tillsammans med en 

sjukgymnast, fast de hade andra uppgifter. Alla deltagare fick däremot 

en fullständig rehabilitering av de fysiska funktionerna på avdelningen. 

En del av informanterna talade om upplevda kognitiva svårigheter som 

de på ett eller annat sätt självständigt tränade vid hemkomst. 

 

Upplevelse och innebörd av livskvalitet 

Tema 3. Strävan efter att leva som vanligt  

Livskvalitet var att kunna göra det som informanterna kunde göra före 

sjukdomen, att få det likadant som förut. Att kunna gå utan stöd tyckte 

flera var livskvalitet och frihet att ta sig dit man vill. Att kunna köra bil, 

åka utomlands och ägna sig åt friluftsliv var andra aktiviteter som 

nämndes. Medias betydelse var också stor liksom kontakten med 

anhöriga.  
” Det är klart jag håller på med veden och jag gör såna här ljugarbänkar… och målar 

dom med kurbits. Och ja, jag kan fortsätta på det. Jag håller på med det just i dessa 

dagar.” 
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Det är ju att vara som vanligt på bena och vara med i samhället… som tur är finns det 

radio och tv och sånt där.  Det är roligt att vara med överallt med nära och kära och 

så där  och veta hur de har det.” 

 

” Fiske och jakt... ja... när jag får igång armar, blir det nog till att... till att jaga mer.” 

 

”…att må bra och  ut och åka sportbil.” 

 

” Att träffa kompisar och gå ut, jag har varit i Stockholm i somras på prästvigning i 

Storkyrkan. Det var den 13 juni, det var inte så långt efter stroken som var den 28 

maj.” 

 

”Ja, jag gör vad jag kan. Kommer ut bland folk och jag har till och med badat i 

sommar, det trodde jag inte att jag skulle göra, det är också livskvalitet. Jag gick 

mellan min man och kompisen till knäet sen satt jag på botten i vattnet. Sen provade 

jag att simma men det kunde jag inte.” 

 

Tema 4. Förändrad livskvalitet  

Förändringarna bestod av begränsning i livskvaliteten, att inte kunnat 

idka friluftsliv, att inte självständigt kunna gå utan hjälp, att inte kunna 

ta sig dit man vill och att inte få delta i det sociala livet. Att köra bil var 

en gemensam nämnare för ett flertal av deltagarna, eftersom de blivit 

fråntagen körkorten på grund av stroke. En deltagare tyckte sig inte ha 

någon förändring alls i sin livskvalitet. Att livskvaliteten var förändrad 

efter sjukdomen sågs av någon som helt naturligt. 

 
” Ut och åka sportbil… jag får inte göra det nu, köra bil på tre månader för jag äter 

blodförtunnande. Att klara det där.” 

 

” Jag kan inte åka hur som helst… gumman hemma skjutsar mej och så där.. det blir 

naturligt att livskvalitén är förändrad.” 

 

” Ja det är väl det att man saknar fiske och skogen, jag kan ju inte röra mig för att 

vänster benet det rör sig inte som jag vill…Jag har en ganska lång trapp, därför har 

jag inte varit ut mer än en gång i år, i januari, så sommaren har gått.” 
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”… men däremot blir man lättirriterad. Väldigt lättirriterad, det har jag aldrig varit 

förut... jag har varit väldigt tålmodig och så där… man har för mycket ikring sig... som 

på kontoret när jag jobba där... det kunde vara ganska körigt ibland faktiskt...  det 

gjorde mej ingenting, för var det för stimmigt runt omkring var det väl bara att rappa i 

att de skulle va tyst … måste vara tyst runt ikring oss. Men nu blir jag fort arg om det 

blir så...” 

 

” Ja, jag är väldigt yr ibland och vinglig... man är inte stadig liksom. Så då... om man 

tänker sig om man är positiv... och då tänker att man ska ut och gå mycket och sådär... 

men det vågar man ju inte…” 

 

Tema 5. Förändrad livssyn  

Synen på en gott liv sågs som en gåva och värderades nu högre än förr. 

Livskvalitet innefattade inte längre att spontant ägna sig åt sådant som 

tidigare före sjukdomen hade varit självklart. De flesta ansträngde sig 

dock för att komma tillbaka till det liv som fanns innan sjukdomen. 

Ingen grävde ner sig i sin sjukdom utan alla ville gå vidare med sitt liv. 

 
” Jag värdesätter liver ännu mera än nu än förut… ja det har ju blivit högre förstås…” 

 

” Ja, ja men jag accepterar det för att det är ödet så att säga.” 

 

” Jag har stor tillförsikt, jag ska bli bra, så ska jag leva som vanligt igen. Vi skulle ha 

åkt till Cypern nästa månad men rollatorn kan jag inte ta med på flyget. Men det går 

flera flyg, vi väntar tills jag kan.” 

 

” Det är väl som det är det, jag sätter inte mig ner på sängkanten och tänker hur dålig 

jag är... jag tar dan som den kommer.” 

 

” Jag försöker få det så bra som det kan göra… ta det som det kommer.” 

 

Tema 6. Betydelsen av det sociala stödet 

Den sociala samvaron såg olika ut hos deltagarna. Stöd och hjälp utifrån 

var något som upplevdes som positivt och något som hade ökat. Detta 

bidrog till att upprätthålla vissa delar av tillvaron som fanns innan 

sjukdomen. Det sociala stödet värderades som mer betydelsefullt idag än 

före sjukdomen. Flera av deltagarna hade inte möjlighet att ta sig till 

vänner och bekanta, utan de fick komma till dem. Att vara till hjälp och 

stöd till nära och kära upplevdes också som värdefullt. 
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” I och med att jag inte får köra bil, inskränker sig kontakten till telefonsamtal.” 

 

” Ja, en har väl inte hört av sig… min äldsta vän sen – 53, det är väl konstigt… 

det är lite hårt. Men annars är det som vanligt, det kommer några och hälsar på 

idag som vi har varit tillsammans sen 1956.” 

 

” Det har blivit förändrat med vänner och så där. Det är stillsammare nu för jag 

är mycket hemma för jag ser så dåligt också.” 

 

” Nej, det är som förut ... ja det är bara det att dom kommer hit nu.” 

 

” Det fortsätter som tidigare. De är hjälpsammare… de kommer … jag vet inte… 

det gör det samma vad det kommer med, men till exempel...  här har du svamp jag 

plockat.” 

 

” Sociala stödet är viktigare idag än tidigare, och är i större behov av tjänster 

nu.” 

 

Deskriptiv utsaga 

Livskvaliteten var enligt informanterna upplevelse att få behålla sina 

intressen så gott det går, att kunna röra sig fritt och att ha gemenskap 

med anhöriga. De flesta upplevde att de hade förändrad livskvalitet, 

vilket sågs som en naturlig följd av sjukdomen. Livet värdesattes ännu 

mer idag än innan sjukdomen och accepterades som det var. Att få och 

att ge hjälp och stöd till sin omgivning och uppleva vänskapen med 

andra var viktiga delar i livskvaliteten.  

 

 

Diskussion 
 

Sammanfattning av huvudresultatet 

Informanterna upplevde att de inte hade fått någon professionell 

kontinuerlig kognitiv rehabilitering. Några ansåg sig inte ha behov av 

någon heller, eftersom de tyckte att de tillfrisknade spontant. En av 

informanterna upplevde att hon uppmanats att självständigt träna 

kognitiva funktioner. Alla deltagare upplevde sig få en fullständig fysisk 

rehabilitering på avdelningen. Somliga informanter upplevde sig ha 

kognitiva svårigheter även efter hemgång som de självständigt tränade.
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Livskvalitet innebar för deltagarna att leva som förr och göra det som de 

gjorde före sjukdomen, vilket innebar till exempel att kunna gå och att 

arbeta med händerna. Förändring av livskvaliteten resulterade i att 

många, speciellt de som haft ett aktivt friluftsliv förut, fick förändra sitt 

liv. Kraven på livskvalitet hade förändrats och anpassats till den 

nuvarande situationen. Detta till trots var livssynen positiv, ingen grävde 

ner sig i sin sjukdom utan ville gå vidare. Den sociala samvaron var 

varierande, speciellt med grannar och vänner. Den kontakten tenderade 

att avta hos några främst på grund av rörelsehinder och körkortsförbud.  

 

Resultatdiskussion 

Upplevelse av att inte någon professionell kognitiv rehabilitering har 

utförts.  

Ingen deltagare utom en visste vad ordet kognitiv rehabilitering hade för 

innebörd. Många av deltagarna berättade också i intervjun att de inte 

minns så noga vad som hände. Många gånger kan traumat i samband 

med katastrof eller sjukdom få en människa att förtränga det svåra som 

har hänt. Genom att aktivt stänga minnen ute, skapas ett skydd mot de 

känslomässiga reaktioner som traumatiska minnen orsakar. (26). En man 

vi intervjuade, uttryckte det med orden: ”Det är så mycket som man inte 

vill minnas.” Han ville inte minnas, för det var så arbetsamt att tänka på 

det faktum att han inte behärskade sin kropp och sin situation. En annan 

kvinnlig deltagare berättade under en svår inre kamp, om sitt svåra 

trauma som hon upplevde dagen då hon fick sin stroke. Hon berättade 

om hennes hjälplöst konstaterande att hon ”bara kunde ligga där”, - att 

hon bara kunde ligga och erfara att kroppen inte längre ville lyda henne 

och att kroppen hade förändrats.  

Information om vad kognitiv rehabilitering innebär och hur 

rehabiliteringen går till medvetandegör patienten om syftet med den 

kognitiva rehabiliteringen. Tidigt efter insjuknandet måste den kognitiva 

rehabiliteringen påbörjas, eftersom det har en stor betydelse för 

tillfrisknandet (16). En deltagare upplevde det väldigt dramatiskt att få 

börja med mobilisering så tidigt. ”De förstod inte att jag var sjuk” 

uttryckte sig deltagaren. När en människa drabbas av hjärnskada 

aktiveras stressreaktorerna i kroppen (27). Att medvetet kunna anpassa 
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sig till en stressreaktion kallas coping. Uppkommer skador, som är 

kognitiva, fysiska eller emotionella, begränsas också anpassnings- eller 

copingförmågan (27). Detta gör personen särskilt stresskänslig och 

stresskänsligheten kan påverka förutsättningarna att ta emot 

informationen. Det är viktigt att fokusera på innebörden av 

informationen och att kunna anpassa mängden av information till 

sjukdomstillståndet (27). Många av deltagarna upplevde personalen som 

ett stöd i rehabiliteringen. En av deltagarna berättade om en sjukgymnast 

som ett tryggt stöd, som med förståelse gav uttryck för tålamod när 

deltagaren försökte att uttrycka sig med sitt tal, genom att invänta vad 

hon hade att säga. Kanske man gav kognitiv rehabilitering, fast de som 

blivit svårt sjuka, inte förstod det just på grund av alla de ovanstående 

faktorerna.  

 

Upplevelse av att informanten själv förväntades träna upp sina kognitiva 

funktioner  

Några av deltagarna som fick besök av en logoped i ett tidigt skede 

upplevde att träningen för att återskapa kognitiva funktioner skulle 

komma att bestå av självträning. Det kunde till exempel handla om att 

hitta synonymer och tala med sina medmänniskor i den närmaste 

omgivningen. Självträning kan vara värdefull genom att för sig själv 

återskapa och samtidigt se resultatet av sina framgångar tillsammans 

med anhöriga. Problemet är att personerna inte riktigt vet hur 

rehabiliteringen ska följas upp och hur det går att se en förbättring på 

lång sikt med självterapi i hemmet. Kognitiv rehabilitering ledd av olika 

yrkesgrupper i ett rehabiliteringsteam är bättre i många avseenden, 

eftersom studier visar att arbetande mot uppsatta mål gjorda av olika 

professioner visar sig vara en viktig del i rehabiliteringen. Det hjälpte 

deltagarna att bli hoppfulla om ett fullständigt fysiskt tillfrisknande (17). 

Vi upplevde i intervjuerna, att ju större det spontana tillfrisknandet hos 

intervjupersonerna var, desto mer ökade hoppet hos dem att bli helt 

friska. Hoppet, som de flesta människor äger de första veckorna efter 

stroke ökar chansen att bli helt frisk (17) och hoppet är oumbärligt när 

det gäller en bra rehabliteringsuppföljning.  
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Strävan efter att leva som vanligt 

Att vara oberoende var ett gemensamt motto för begreppet livskvalitet. 

Deltagarna levde ett rikt liv före sin sjukdom och för dem var det 

livskvalitet att komma tillbaka till ett bra liv igen. En av 

intervjupersonerna kunde hantera ett tungt verktyg, trots en begränsad 

rörlighet i armarna, eftersom hans kognitiva förmåga var bra och han 

kunde röra sig fritt utomhus. Andra deltagare hade större begränsningar i 

sina aktiviteter. De flesta hade inte grävt ner sig i någon form av 

depression utan använde termer som ”det kommer” och ”det får ta den 

tid det tar”, man tog framtiden med tillförsikt. Skadans omfattning har 

en stor betydelse för hur livskvaliteten upplevs efter sjukdomen (3). Att 

inte kunna fungera normalt och att inte kunna arbeta på grund av sitt 

handikapp inskränker på livskvaliteten och risken för depressioner ökar 

(19). Den sociala isoleringen som en följd av sjukdomen måste ses som 

en fara, och är ytterligare en riskfaktor för depression (19).  

 
Förändrad livskvalitet 

Vid frågan om livskvaliteten förändrats efter stroke så svarade en 

deltagare: ”Det är ju naturligt.” Enligt vår erfarenhet av intervjuerna i 

studien var inskränkningarna eller försämringarna kännbara för de män 

som tyckte mycket om att vara i naturen med jakt och fiske som 

huvudintresse. Kvinnorna talade mycket om att få röra sig fritt, att få 

slippa de ofria rollatorerna som band dem till köket och till att vara 

inomhus. ”Att försöka gå ut, vara positiv, men ändå inte riktigt orka” var 

en kvinnas kommentar. En annan deltagare talade om sin egen 

förändring; hon hade så lätt att bli irriterad nu. Det slog henne, att 

hennes uthållighet och hennes tålamod hade tagit slut och att hon ofta 

kände sig irriterad och arg om det uppkom någon stress- situation som 

hon inte behärskade. Den vardag som hon klarat av förut var inte så 

självklar för henne längre och det gjorde henne både ilsken och 

frustrerad (17, 3). Det är naturligt, att man i den här situationen vill ha 

någon att prata med om hur sjukdomen drabbar en både fysiskt och 

psykiskt under tiden efter sjukdomen, eftersom detta kan ge oro.  
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Förändrad livssyn 

De flesta intervjupersonerna hade accepterat sin situation som den var 

och livet värdesattes högre nu. En av intervjupersonerna, som hade ett 

innehållsrikt liv, med många vänner och många rika upplevelser, hade 

en stor tillförsikt om att bli frisk och resa tillsammans med vänner igen. 

Människor kan ha en stark eller svag känsla av sammanhang, detta 

uttryck myntades av Antonovsky, den medicinska sociologen, som 

studerade ett antal judar som alla upplevt koncentrationslägrets fasor 

(28). Han tog fasta på människors olika bearbetningsprocess, och kom 

fram till att människor med en stark känsla av sammanhang klarade sig 

bättre både fysiskt och psykiskt (28). Människor upplever och bemästrar 

samma motgångar på olika sätt, beroende på vad de har för erfarenheter 

och social bakgrund. Människor som upplever sin tillvaro som 

meningsfull, hanterbar och begriplig kan hantera sin situation och ser 

”en möjlighet i varje svårighet” (28). De kan se livet som en utmaning, 

kan acceptera den situation de befinner sig i och göra det bästa av den. 

Informanterna ägde en acceptans och hade kontroll över sitt vardagsliv 

på ett meningsfullt sätt. De uppgav att de såg värdet i livet, med 

maken/makan, med pyssel runt huset, gemenskap med släktingar och 

vänner (27). 

 

Betydelse av det sociala stödet 

Det var viktigt för intervjupersonerna med omgivningens stöd. Det 

sociala livet var något förändrad i bemärkelsen hos vem man träffas. För 

de allra flesta handlade det om vännernas besök hos dem på grund av 

rörelseinskränkningarna. Enligt en studie vi tagit del av ändras rollerna 

och ansvarsområden inom familjen efter stroke (17). Enligt en annan 

studie var kvinnor överrepresenterade vad gäller förekomsten av 

depression efter stroke på grund av att de upplevde sig ej leva upp till 

givna förväntningar i sin roll som mor och hustru (19). Eftersom många 

av de äldre kvinnorna har som sin traditionella arbetsuppgift och till och 

med sin identitet i köksarbetet, kan det kännas som ett nederlag att 

maken måste gripa in och ta hennes traditionella roll. Möjligen känner 

sig kvinnorna otillräckliga om de inte klarar av att utföra arbete hemma. 

Vid hembesöken hos några av deltagarna visade det sig att kvinnorna 
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utförde hushållssysslorna i större grad än männen, oavsett vem av dem 

som fått stroke.  

 

En annan aspekt som slog oss var, att männen var de som mestadels 

hade en hobby eller fritidsaktiviteter att utföra efter att de hade gått 

igenom sjukdomen. Kvinnorna tog sin roll på allvar, den rollen som de 

hade före sjukdomen och det gavs ingen tid för annat än att utföra 

hushållsarbetet. Männen som var sjuka fick istället en utmärkt service av 

sin friska hustru och de hade på så sätt en möjlighet att bevara sina 

intressen, att måla, snickra och göra det som roade dem.  

 

Enligt våra erfarenheter hade de allra flesta deltagare vänner och 

bekanta, vilka ställde upp för dem då hjälp och stöd behövdes. Dessa 

faktorer underlättar för psykosocial anpassning (3). Respondenterna var 

dessutom gifta och hade barn och barnbarn, vilket är viktigt för god 

livskvalitet (18). Många saknade en kontakt med rehabiliteringsteamet 

efter hemkomsten. Enligt en intervjuperson var det ett telefonsamtal om 

hur de mådde, vilket uppfattades som för lite. Uppsatsförfattarna 

upplevde också som om de kände sig ”övergivna” av vården. En studie 

beskriver om att det behövs mer information om de sociala och 

psykologiska följderna efter stroke och att det finns ett behov av stöd för 

både anhöriga och drabbade efter sjukhusvistelsen (3).  

 

De flesta människor har behov att träffa andra med samma sorts 

handikapp, eftersom det då är lättare att med varandras stöd klara av de 

negativa upplevelserna vid plötslig sjukdom. Det är viktigt vid sådana 

samtal med varandra att observera och att vara lyhörd för hur var och en 

mår psykiskt. Det kan vara så, att någon som kommer hem från 

rehabiliteringsavdelningen kanske är rädd att möta andra människor, har 

skamkänslor för sin sjukdom eller kanske inte vill vara till besvär. 

Därför behövs en professionell handledning parallellt med de 

gemensamma aktiviteter som bör finnas för äldre människor med 

kognitiva handikapp. Att få söka kunskap tillsammans med andra i 

samma situation, hjälper var och en att bearbeta sin egen sjukdom 
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mentalt (20). Samtidigt underlättar det att acceptera sin situation och det 

gör man lättare tillsammans med andra med samma erfarenheter (20).  

 

Slutsats  

Informanterna har inte upplevt sig ha fått någon kontinuerlig kognitiv 

rehabilitering. Kanske har sjukvården utgått från en helhetssyn i 

bedömningen och i träningen av patienterna under den tiden som de 

vistats på rehabiliteringsavdelningen, vilket var från en vecka till en 

månad. Detta har i så fall inneburit att träningen har utgått från att 

patienterna ska kunna fungera i det vardagliga livet. Efter hemgång har 

rehabiliteringen enligt informanterna, utgjorts av de naturliga aktiviteter 

som sker i hemmet och i samvaro med anhöriga och bekanta. Kanske 

kändes begreppet kognitiv rehabilitering främmande eller kanske 

intervjupersonerna har glömt vad de fått information om. En annan 

aspekt kan vara att informanterna var så friska att de inte behövde någon 

kontinuerlig kognitiv rehabilitering.  

Deltagarna accepterade sin livssituation och levde alla med mål att klara 

av sin vardag och att vara oberoende - som var innebörden av 

livskvalitet. Detta gjorde, trots kvarstående kognitiva problem hos några 

av deltagarna vid hemgång, att upplevelsen och innebörden av 

livskvaliteten var bra. 

 

Metoddiskussion 

Deltagarna bestod av fem äldre personer med varierande erfarenheter 

och kunskaper, mellan 66 – 83 år. Syftet med studien var att de genom 

intervjuer skulle beskriva upplevelsen av kognitiv rehabilitering och 

upplevelse och innebörd av livskvalitet vid stroke. Sjuksköterska på 

berörd klinik utsåg under två omgångar sammanlagt åtta 

intervjupersoner som motsvarade kriterierna för deltagandet i studien. 

Hon gav oss information om att hon hade en viss svårighet att utse 

informanter, eftersom det under tiden som uppsatsen gjordes, inte fanns 

tillräckligt många lämpliga personer åtkomliga att intervjua. I den andra 

omgången fick personen som tackade ja till studien av tidsskäl inte fullt 

en vecka på sig att bestämma sig för sitt eventuella deltagande, utan 

enbart några dagar. Sammanlagt fem intervjupersoner tackade ja till 
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studien. Efter att ha intervjuat dessa fem informanter, upplevdes trots allt 

en viss mättnad, då någon ”ny” information ej kom fram vid de sista 

intervjuerna. Det är emellertid viktigt att komma ihåg att denna studie 

visar enbart hur våra fem deltagare upplevt sin kognitiva rehabilitering 

och livskvalitet vid stroke. 

 

Informanterna var positiva till deltagandet i studien och svarade villigt 

på frågorna, trots att tröttheten hos några var påtaglig. Intervjutillfället 

varade upp till 100 minuter och under den tiden spelades intervjun på 

band vilket åtföljdes av fikastund och allmänt prat. Intervjutillfällena var 

avspända både utifrån författarnas och deltagarnas perspektiv. Under en 

intervju var deltagares hustru med, vilket vi inte tror hade någon 

betydelse för resultatet. Resultatet presenterades på ett sådant sätt att det 

inte var möjligt att identifiera enskilda personers svar. 

 

Begreppet kognitiv rehabilitering kändes lite svårt att förklara för 

deltagarna och uppsatsförfattarna upplevde en svårighet hos dem att ta 

ordet till sig, detta trots förklaring av ordets innebörd; ordet kognitiv 

användes inte alls under intervjuerna med deltagarna, utan förklaringen 

på ordets innebörd användes i stället. Det var svårt för deltagarna att 

besvara ”den kognitiva delen” och svaret gled ofta in på rehabilitering av 

de motoriska funktionerna. Försök gjordes emellertid att styra in 

samtalet så att det passade till syftet. 

 

Intervjuguiden visade sig vid den första intervjun som något otillräcklig. 

Det gick inte att jämföra det som intervjupersonerna sade med hur det 

tidigare varit innan sjukdomen. Detta ansåg vi försvåra tolkningen av de 

data som skulle erhållas vid intervjuerna, varpå några bakgrundsfrågor 

tillades guiden.  

 

I en kvalitativ studie är det viktigt med rätt målgrupp för att studien ska 

bli trovärdig. Bland kriterierna för att vara med i studien var att 

informanterna ska ha medverkat i kognitiv rehabilitering. Därför är det 

anmärkningsvärt att de inte upplevt sig ha fått någon sådan. En orsak 

som nämndes förut, kan vara att sjuksköterska på avdelning 58 hade 
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svårt att utse tillräckligt med lämpliga informanter till studien under den 

aktuella tiden. Möjligen kan det vara så, att deltagarna ansågs av 

professionen som så friska, att ingen kognitiv rehabilitering behövdes. 

Kognitiva tester som utfördes på två av informanterna av logoped, 

visade att de klarade dessa. Några andra informanter ansåg att de 

tillfrisknande spontant, så att de inte behövde någon kognitiv 

rehabilitering.  

 

För att stärka trovärdigheten i studien följdes intervjuresultatet upp 

genom telefonsamtal till var och en av deltagarna. Frågan ställdes om de 

hade upplevt någon kognitiv rehabilitering. Ingen av deltagarna hade 

upplevt att någon kontinuerlig kognitiv rehabilitering hade genomförts 

från professionen. Antagandet finns dock att den kognitiva 

rehabiliteringen kan ha funnits, men ingått i det allmänna begreppet 

rehabilitering. 

 

Fortsatta studier 

Det finns behov av flera studier kring effekten av kognitiv rehabilitering 

för patienter med stroke. Ytterligare forskning kring ämnet skulle kunna 

möjliggöra en förändring inom sjukvårdsorganisationer. 
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Bilaga 1. 

Definitioner 

Stroke = sammanfattande benämning på sjukdomar i hjärnan orsakade av 

kärlsjukdom.  

Intellektuella förmågorna= har att göra med intellektet, förnuftsmässig.  

Cerebral vaskulär sjukdom= sjukdom som har med hjärnans blodkärl at göra, ex. 

blodpropp. 

Cerebrala hjärninfarkter= term som anger samband med cerebrum, storhjärnan. 

Subaraknoidalblödning= blödning mellan hjärnans spindelvävshinna (araknoidea) 

och dess mjuka hinna (pia mater), oftast orsakad av ett sprucket pulsåderbråck 

(aneurysm) eller kärlmissbildning (arteriovenös kärlmissbildning). 

Trans ischemisk attack= övergående blodtomhetstillstånd i hjärnan. 

Trombo -  embolisk sjukdom= sammanfattande namn på blodproppssjukdomar, 

anger blodproppssjukdom utan hänsyn till antalet enskilda proppar. 

Hyperlipidemi= ökad fetthalt i blodet. 

Hemipares= halvsidig muskelsvaghet. 

Nutritionssvårigheter= svårighet med näringstillförseln. 

ADL= allmänna dagliga livsfunktioner. 

Sensoriska funktionerna= intryck från sinnesorganen. 

Visuperceptuala= som avser eller hör samman med synen, iakttagelse, förnimmelse, 

varseblivning, den mentala process som innebär att individen uppfattar en impuls 

via sinnesorgan och ger den en mening eller innebörd. 

Dysfasi= talrubbning av olika slag. 

Dysfagi= svårighet att svälja (24). 
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Bilaga 2. 

Information om en studie avseende upplevelse och innebörd av kognitiv 

rehabilitering och livskvalitet vid stroke (Kognitiv rehabilitering innebär bland annat att 

man får träna sitt tal, läsförmåga, koncentration och minne.) 

Du tillfrågas härmed om deltagande i en studie som syftar till att få fördjupad 

förståelse för vad kognitiv rehabilitering har inneburit för Dig, samt att få förståelse 

för hur Du upplever Din livskvalitet efter den kognitiv rehabilitering. Resultatet 

från projektet kommer att resultera i en uppsats om 10 poäng vid Högskolan 

Dalarna. 

 

Din sjuksköterska på avdelning 58 har hjälpt oss att välja fem intervjupersoner. Du 

är en av dom. Efter att Du har fått detta informationsbrev, har Du en vecka på Dig 

att bestämma Dig om Du vill vara med i studien. Vi kommer att kontakta Dig per 

telefon några dagar efter att Du fått brevet, för att diskutera om ditt eventuella 

intresse av att delta i projektet. 

Om Du väljer att delta kommer Du att vid en intervju få berätta om Dina 

erfarenheter och upplevelser av rehabiliteringen samt Din livskvalitet. Intervjun 

kommer att spelas in på band och beräknad tidsåtgång är cirka 30 minuter. Önskvärt 

är om intervjun kan genomföras mellan den 3 september – 18 september 2004. 

Platsen för intervjun kommer att ske i hemmet, eller om Du vill på annan avskild 

plats. Intervjuerna kommer att spelas in på band. Banden kommer sedan att skrivas 

ut på papper. Efter att detta har genomförts kommer banden att förstöras. Resultatet 

kommer att presenteras på ett sådant sätt där det ej är möjligt att identifiera enskilda 

personers svar. Du garanteras därmed konfidentialitet. Intervjufrågorna Du kommer 

att få av oss finns att läsa i en bilaga som följer detta brev. 

  

Deltagandet är helt frivilligt. Om Du bestämmer Dig för att delta men av någon 

anledning vill avbryta Ditt deltagande så är Du fri att göra det när som helst. Om Du 

har ett behov att prata med någon efter intervjun, kommer Du att erbjudas 

professionellt stöd.  

Vid frågor om projektet är Du välkommen att prata med någon av oss. 

Janeth Leksell                        Merja Khessib                          Britta Petri 
Handledare                             Sjuksköterskestudent              
Tfn:023/77 84 81                   Tfn:0243/23 01 79                   Tfn:0243/22 32 25 
jle@du.se v02merkh@du.se v02birpe@du.se 
Falun i augusti 2004. Med vänliga hälsningar Merja Khessib och Britta Petri 
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Bilaga 3. 

”Upplevelse och innebörd av kognitiv rehabilitering och livskvalitet vid 

stroke”  

  
Intervjuguide  

 
 
 
Vilket år är du född? 

 

Vad arbetar du med som yrkesverksam? 

 

Hur ser Ditt hushåll ut, ensamboende, sammanboende, änka, änkeman, 

lever med barn? 

 

Är du sällskapsmänniska, aktiv i någon förening? 

 

När fick du stroke? 

 

Frågeområde 1. Kan du berätta om din upplevelse av kognitiv 

rehabilitering. 

 

Klargörande frågor: 

 

1. Vad tänkte du då du fick höra ordet rehabilitering första gången? 

 

2. Nämn en situation/moment som kändes bra respektive mindre bra 

med rehabiliteringen. 

  

3. Kan du beskriva så detaljerat som möjligt en situation då du kände att 

Du behärskade Din livssituation under rehabiliteringens gång? 

 

4. Upplever du någon skillnad i minne, förmåga att tala, läsa och 

uttrycka Dig i din vardag efter rehabiliteringen. Om ja, kan du berätta på 

vilket sätt du känner förbättring. Om nej, vad tror du det beror på? 
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Frågeområde 2. Kan du berätta hur du upplever och vilket 

innebörd din livskvalitet har idag efter stroke. 

 

Klargörande frågor: 

 

1. Vad är livskvalitet för Dig? 

 

2. Kan du berätta om den har förändrats efter din sjukdom. (Förklara) 

 

3. Kan du berätta hur du upplever ditt sociala liv. (Skillnad i umgänge 

med ex. familj och vänner) 

 

4. Hur känner du inför framtiden? 

 


