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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Diabetes mellitus är en folksjukdom, som är kronisk och förknippad med 

komplikationer. Insjuknandetal av särskilt typ 2 diabetes ökar och prevalensen förväntas 

stiga globalt till 360 miljoner. Prevalensen i Sverige kommer att vara ca 500 000 personer 

med diabetes år 2030. Åderförkalkning vid diabetes blir påskyndad och leder till minst 

fördubblad risk för stroke. Cirka 30 000 personer insjuknar i stroke varje år i Sverige, mer 

än var femte strokepatient har diabetes. Det finns få studier kring upplevelser av stroke 

som inkluderar personer med diabetes och belyser genus perspektivet vid stroke. 

Personcentrerad vård kännetecknas av att patientens egen upplevelse av sina symtom och 

sin sjukdom blir central. Tidigare forskning har visat på att patientens egen upplevelse kan 

användas som en prediktion för hur patientens sjukdom kan utvecklas. 

 

Syfte: Syftet med studien var att beskriva personers upplevelser av att insjukna i stroke ur 

ett diabetes- och genusperspektiv. 

 

Metod: En kvalitativ studie genomfördes, som bygger på semistrukturerade intervjuer med 

personer med diabetes som insjuknat i stroke, åtta (n=8) deltagare, sex män och två 

kvinnor. Latent och manifest innehållsanalys användes som analysmetod. 

 

Resultat: Analysen resulterade i fem olika teman: upplevelsen av att insjukna i stroke, 

kunskap om diabetes som en bidragande orsak till stroke, känslor över det inträffade, 

vårdens kvalitet och betydelsen av genus. Teman framkom ur tolv kategorier: 

insjuknandebeskrivning, uppfattning om strokens svårighetsgrad, kunskap om 

följdsjukdomar, insikt och tidigare erfarenhet, reflektion kring insjuknande, att gå vidare 

med livet, personcentrerad vård, personalens kompetens, brister i vården, , 

förbättringsförslag, svårare för det motsatta könet och bemötande av kvinnor. 

 

Slutsats: Diabetesperspektivet har kunnat lyftas fram i denna studie om upplevelser av att 

insjukna i stroke. De intervjuade personer upplevde att de hade en lindrig form av stroke. 

Personerna med stroke och diabetes upplevde att vårdpersonalen behöver höja sin 

kompetens genom att bland annat lära sig mer om diabetes och frågor kring den.  

 

Nyckelord: stroke, diabetes, upplevelse, kunskaper, genus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

Background: Diabetes mellitus is common disease, chronic and associated with 

complications. The frequency of specially type 2diabetes is increasing and the prevalence 

is expected to rise globally to over 360 million. The prevalence in Sweden will be about 

500 000 people with diabetes in 2030. Atherosclerosis in diabetes is accelerated and 

leading to at least double the risk of stroke. Approximately 30 000 people diagnosed with 

stroke each year in Sweden, more than one in five stroke patient has diabetes. There are 

few studies of the experiences of stroke which included people with diabetes and has 

gender perspective. Person-centered care is characterized by the patient’s own perception 

of their symtoms and their disease becomes central. Previous research has shown that the 

patient’s own experience can be used as e prediction of how the patient’s disease may 

develop.  

 

Purpose: The purpose of this study was to describe the persons’ experience of developing 

a stroke from a diabetes- and gender perspective. 

 

Method: A qualitative study was conducted, based on semi-structured interviews with 

people with diabetes being diagnosed with stroke, eight (n=8) participants, six men and 

two women. Latent and manifest content analysis was used as a method of analysis. 

 

Results: The analysis resulted in five themes: the experience of developing stroke, 

knowledge about diabetes as a contributing cause of stroke, feelings over the incident, the 

quality of care and meaning of gender. Themes emerged from twelve categories: illness 

description, perception of stroke severity, knowledge of the sequelae, insight and previous 

experience, reflection on incident, to get on with life, person-centered care, staff skills, care 

failures, suggestions for improvement, more difficult for opposite sex and treatment of 

women. 

 

Conclusion: Diabetes perspective has been highlighted in this study about experiences of 

developing stroke. The interviewed persons experienced that they had a minor form of 

stroke. Persons with stroke and diabetes felt that health care staff needs to upgrade their 

skills by learning more about diabetes and its issues.  

 

Keywords: stroke, diabetes, experience, knowledge, gender 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

INNEHÅLL 

 

BAKGRUND    1 

Diabetes och stroke    1 

Genusperspektivet    2 

Personcentrerad vård    2 

Att leva med långvarig sjukdom   3 

 

SYFTE     4 

 

METOD     4 

Urval     4 

Intervjuerna    4 

Dataanalys     4 

Etik och godkännande    6 

Tillförlitlighet, giltighet och trovärdighet  7 

 

RESULTAT     7 

Upplevelse av att insjukna i stroke   8 

Kunskap om diabetes som bidragande orsak till stroke 9 

Känslor över det inträffade   10 

Vårdens kvalité    11 

Betydelse av genus    13 

 

DISKUSSION OCH SLUTSATS   14 

Metoddiskussion    14 

Resultatdiskussion    14 

Slutsats     19 

Materiellt stöd    19 

 

REFERENSER    20 

 

BILAGA I      

BILAGA II       

 

 

 

 



 



1 
 

BAKGRUND  

 

Diabetes och stroke 

 

Diabetes mellitus är en folksjukdom, som är kronisk och förknippad med komplikationer både 

på kort och lång sikt (Hedner, 2003a). Insjuknandeantal av särskilt typ 2 diabetes ökar och 

prevalensen förväntas stiga globalt till drygt 360 miljoner (4,8 % av hela jordens befolkning) 

år 2030 (Östenson, 2010). Cirka 3-4% av den svenska befolkningen har diabetes och av dessa 

har 85-90 % typ 2-diabetes (Hedner, 2003a). Om samma utveckling fortsätter kommer 

prevalensen i Sverige ligga på 5-6% år 2030, vilket betyder mer än 500 000 personer med 

diabetes (Östenson, 2010).  

 

Enligt Nationella riktlinjer för diabetesvården (Socialstyrelsen, 2010) blir åderförkalkning 

(ateroskleros) vid diabetes påskyndad och leder till minst fördubblad risk för stroke.  Kronisk 

hyperglykemi vid diabetes leder till kärlförändringar där mikroangiopati är den gemensamma 

mekanismen (Agardh, 2010; Hedner, 2003).  Stroke eller slaganfall står för en skada på 

hjärnvävnaden, orsakad av en störning i dess blodförsörjning (Hedner, 2003b). Cirka 30 000 

personer insjuknar i stroke varje år i Sverige (Hedner, 2003b) och diabetes bidrar avsevärt till 

det totala antalet av strokeinsjuknanden, mer än var femte strokepatient har diabetes 

(Socialstyrelsen, 2009). Enligt vissa patientmaterial har cirka 25 % av alla strokepatienter 

diabetes (Carlberg & Olsson, 2010), författarna menar att beräkningarna visar på 4000-5000 

strokeinsjuknanden varje år beror direkt på diabetes. Personer med diabetes och nefropati 

löper högre risk att insjukna i cerebrovaskulära sjukdomar, riskökningen är särskilt stor hos 

kvinnor och i yngre åldrar, risken ökar dock kraftigt med åldern. Hyperglykemi leder till 

ökade ischemiska hjärnskador vid stroke (Carlberg & Olsson, 2010).  Senaste studier tyder på 

att aggressiv hyperglykemibehandling kan vara effektiv vid ischemiskt stroke (Bruno, Kent, 

Coull, Shankar, Saha, Becker, Kissela & Williams, 2008). 

 

Om de neurologiska symtomen går tillbaka helt inom 24 timmar får patienten diagnosen  

Transitorisk Ishemisk Attack (TIA) (Hedner, 2003b).  TIA är associerat med en ökad risk för 

att utveckla stroke, ca 10 % av de personer som får en TIA utvecklar en ny stroke inom två 

dagar (Socialstyrelsen, 2009). 

 

Anpassningsprocessen efter stroke är lång och sker gradvis (Kirkevold, 2002). 

Återhämtningen är en komplicerad process som förlöper i faser, de drabbade behöver bl.a. 

psykologiskt och socialt stöd (Eilertsen, Kirkevold & Björk, 2010) Även makar till de 

drabbade behöver psykologiskt stöd (Franzén-Dahlin, Larson, Murray, Wredling & Billing, 

2008). Många upplever att de riktiga utmaningarna börjar efter hemkomsten när de är 

överlämnade åt sig själva (Eilertsen, Kirkevold & Björk, 2010). Det finns personer som 

behöver initialt stöd och uppmuntran, medan andra behöver mer praktisk hjälp för att klara sitt 

fortsatta dagliga liv. Detta innebär att rehabilitering måste vara flexibel och anpassas efter 

individens behov (Eilertsen, Kirkevold & Björk, 2010).  

 

Studier har gjorts för att undersöka strokesjukdomens förlopp, kvinnors upplevelser av stroke 

och förändringar i kroppsuppfattning efter stroke (Kirkevold, 2002; Eilertsen et al., 2010; 

Kvigne & Kirkevold, 2003). I dessa studier inkluderades forskningspersoner som inte har 

andra allvarliga sjukdomar, i en av dessa har författarna motiverat det med att detta skulle 

annars överskugga upplevelsen av stroke (Kvigne & Kirkevold, 2003).  Författarna tar själva 

upp brister i urvalet (Eilertsen et al., 2010) då det inte var representativt, gruppen av 

intervjuade personer inte motsvarade populationen.  
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Genusperspektivet 

 

Kvigne och Kirkevold (2003) påpekar att genusperspektivet inte studerats i undersökningen 

om hur kroppsliga förändringar upplevs efter stroke, med andra ord om det finns skillnaderna 

mellan könen i upplevelsen att insjukna i stroke.  

 

Det finns studier som lyfter upp denna problematik avseende genus och könskillnader (Skär & 

Söderberg, 2011; Söderberg, Olsson & Skär, 2011). Det har visats sig även att makar till de 

drabbade har olika upplevelser, t.ex. upplevde kvinnor livssituation mer negativt än män 

(Larson, Franzén-Dahlin et al., 2008). Det är viktigt att vara uppmärksam på att kvinnor och 

män kan ha olika behov av stöd och uppföljning (Johansson & Leksell, 2010a). 

 

Personcentrerad vård 

 

Personcentrerad vård kännetecknas av att patientens egen upplevelse av sina symtom och sin 

sjukdom blir central (Mead & Bower, 2000), patientens berättelse kan då ligga som grund och 

knytas till den evidens som finns för behandlingen. Begreppet patientcentrerad vård är inte 

något nytt, begreppet började användas under 1950-talet ochMead och Bower (2000) har 

sammanfattat fyra huvudpunkter i begreppet patientfokuserad vård som vi idag brukar 

benämna personcentrerad vård:  

 

1. Ett medicinskt synsätt att sjukdom är något även bortom biologi och innefattar ett 

psykologiskt och socialt perspektiv. 

 

2. Patienten ses som individ, och patientens upplevelse av sjukdom är viktig. 

 

3. Delat ansvar mellan vårdgivare och patient. 

 

4. En terapeutisk allians mellan vårdgivare och patient. 

 

Tidigare studier har visat att patientens egen upplevelse kan användas som en prediktion för 

hur patientens sjukdom ska utvecklas med lika stor tillförlitlighet som olika objektiva fynd 

(Ekman, Cleland, Swedberg, Charlesworth, Metra & Poole-Wilson, 2005). 

 En svensk studie har visat att när patienter med kronisk hjärtsvikt fick bedöma hur andfådda 

de kände sig och vilken grad av trötthet de upplevde med en siffra från 1 - 5 hade detta en 

prognostisk betydelse för överlevnad på lång sikt (Ekman, Cleland, Swedberg, Charlesworth, 

Metra & Poole-Wilson, 2005). Det finns även annan svensk studie som lyfter fram 

patienternas perspektiv kring vad de tror orsakade deras insjuknade i reumatoid artrit 

(Söderlin, Bergsten & Svensson, 2011). 

 

 

I Socialstyrelsen senaste publikationNationell utvärdering 2011- Diabetesvård. 

Rekommendationer och bedömningar, kapitlet Bedömning utifrån en god vård påpekas vikten 

av patientfokuserad vård, i synnerhet ska diabetesvården vara patientfokuserad.  Cirka 50 % 

av de som insjuknar i stroke har, eller får i samband med sin stroke, språk- eller talsvårigheter, 

detta försvårar kommunikationen och kan minska möjligheterna att tillgodose individens 

behov. Forskningen visar dock att intervention, som t.ex. personalutbildning, kan vara 

lösningen (McGilton, Sorin-Peters, Sidani, Rochont, Boscat & Fox, 2011). Författarna har 

bevisat att interventionen både bland personalen och patienterna ökar möjlighet till 

framgångsrik interaktion mellan vårdtagare och sjuksköterska. Patienterna i studien kände att 
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de fått närmare relation till sjuksköterskorna, uppfattade sin kommunikationsförmåga 

förbättrad samt att personalen blev mer lyhörd för deras behov (McGilton, Sorin-Peters, 

Sidani, Rochont, Boscat & Fox, 2011). 

 

Patientcentrerad vård har övervägande många fördelar i synnerhet ökad tillfredställelse med 

vården hos patienter, det finns dock olika perspektiv vad patientcentrerad vård är samt 

fortfarande svårigheter att införliva det i vården (Ekman et al., 2011; Lutz & Bowers, 2000). 

Flera enkla rutiner kan ge möjlighet att övergå till patientcentrerad vård och sjuksköterskor 

förväntas vara drivkraften i denna process (Ekman et al., 2011; Lutz & Bowers, 2000). 

 

 

Att leva med långvarig sjukdom 

 

Att drabbas av en kronisk obotlig sjukdom kan av många upplevas som en sorg och en förlust 

av något som varit. En kronisk sjukdom innebär begränsningar av olika slag. Olika för olika 

sjukdomar och upplevelsen av förlusten är inte gemensam för alla (Ekman, Ehnfors & 

Norberg, 2000). Genom att använda ett livsvärldsperspektiv kan sjuksköterskan förstå 

patientens upplevelser. Patienter med kroniska sjukdomar har en unik kunskap baserad på 

erfarenhet av att leva med sin sjukdom. Denna erfarenhetsbaserade kunskap måste 

vårdpersonalen ta till vara för att kunna erbjuda varje patient den vård som han eller hon är i 

behov av (Ekman, Ehnfors & Norberg, 2000). 

 

Diabetes är en kronisk sjukdom och stroke kan leda till långvariga eller permanenta 

funktionssnedsättning, att leva med båda dessa tillstånd samtidigt blir en utmaning för både de 

personer som drabbas och de som ska vårda och stötta (Jeon et al., 2010). Det krävs 

patientcentrerat perspektiv inte enbart inom hälso- och sjukvården utan även inom den 

kommunala service som ska assistera personer med olika funktionsnedsättningar och behov i 

hemmen (Jeon et al., 2010). 

 

För att kunna bedriva individanpassad vård av personer med diabetes som insjuknat i stroke 

krävs ökade kunskaper inom området, dvs. det behövs mer omvårdnadsforskning, vilket 

består av forskning med utgångspunkt i direkt utövande av omvårdnad. Syftet är då att öka 

kunskaper och förståelse inom omvårdnadspraktik samt utveckla verksamheten (Granum, 

1997).  Den mest dyrbara och egentliga kärnan av omvårdnadsvetenskap är det ”patientnära” 

perspektivet, därför är det viktigt att hålla ihop och utveckla forskningsområdet (Kihlgren, 

2000). Med ökad kunskap om hur patienter med diabetes upplever att drabbas av stroke kan 

patienten erbjudas en individanpassad och evidensbaserad vård.  

 

En person med diabetes kan känna oro för diabetes komplikationer. De flesta personer med 

diabetes får veta att ”om du sköter dej” minskar risken för komplikationer, men det finns 

ingen garanti för att komplikationerna kan undvikas helt (Johansson & Leksell, 2010b). Det 

kan uppkomma svåra skuldkänslor i vetskapen att personen ifråga kanske har orsakat 

följdsjukdomar genom att ha ”misskött” sig tidigare (Johansson & Leksell, 2010 b). Detta 

borde beaktas och stroke behöver förstås också ur ett diabetesperspektiv. Därför behövs 

studier som undersöker upplevelsen av att drabbas av stroke med fokus på personer med 

diabetes. Det är av betydelse att få en fördjupad förståelse för vilka specifika behov som 

personer med diabetes har i samband med insjuknande i stroke och belysa om det finns 

genusaspekter i upplevelser av att insjukna i stroke. Med ökad kunskap om patienters 

upplevelse kan stroketeamet erbjuda dessa patienter en individanpassad och evidensbaserad 

vård. 
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SYFTE 

 

Syftet var att beskriva personers upplevelser av att drabbas av stroke ur ett diabetes- och 

genusperspektiv.  

 

METOD 

 

Detta är en kvalitativ studie som bygger på intervjuer med personer med diabetes som 

drabbats av stroke. Kvalitativ – latent och manifest innehållsanalys utifrån semistrukturerade 

intervjuer har använts (Denzin & Lincoln, 2005). Datainsamlingen pågick mellan den 19 

december 2011 och den 1 februari 2012 på ett akutsjukhus i Stockholm. 

 

Urval 

Personer som vårdades på ett akutsjukhus i Stockholm p.g.a. stroke eller TIA tillfrågades om 

deltagande. Inklusionskriterierna var att personen hade haft diabetes i minst ett år, kunde 

kommunicera på svenska och inte hade några kognitiva nedsättningar.  De tjänstgörande 

sjuksköterskorna på strokeenheterna samt på diabetesavdelning och diabetesmottagningen 

instruerades angående urvalskriterier och tillfrågade därefter personer som uppfyllt kriterierna 

om deltagandet i studien. Under perioden 19 december 2011 till 1 februari 2012 har personer 

som uppfyllt urvalskriterierna kontinuerligt tillfrågats om deltagandet. Ett stort antal uppfyllde 

inte inklusionskriterierna, eftersom afasi är ett vanligt handikapp efter en stroke. En person 

ville delta men blev försämrad och exkluderades, två personer avböjde att delta. 

Två personer intervjuades på diabetesavdelning, en på diabetesmottagning, en på 

strokesköterskemottagningen och de resterande fyra personerna intervjuades på 

strokeenheten. 

Intervjuerna 

 

Intervjuerna spelades in på en diktafon i sin helhet och var i genomsnitt 30 minuters långa.  I 

början av intervjuerna informerades deltagarna i studien om syftet med intervjun och hur 

resultatet kommer att användas. Konfidentiell datahantering och -redovisning utlovades, så att 

svar och citat inte skulle bli möjliga att koppla till en enskild individ.  Respondenterna fick 

möjlighet att överväga deltagandet samt skriva under ett samtyckesförmulär (bilaga I). 

Intervjuerna var semistrukturerade, detta innebär att det finns ett antal förutbestämda ämnen 

som tas upp (Denzin & Lincoln, 2005). Till stöd vid intervjuerna hade intervjuledaren en 

frågeguide som bestod av en inledande fras och fyra frågor (bilaga II). Den första intervjun 

var en pilotintervjun då frågornas relevans testades. Efter pilotintervjun justerades 

frågeguiden och bedömdes som relevant för att ge svar på studiens syfte. 

Dataanalys  

 

Intervjuerna transkriberades ordagrant av ett transkriberingsföretag, intyg om sekretess 

inhämtats. Transkriberingen resulterade i en textmassa på sju sidor i genomsnitt per intervju. 

Sedan analyserades texten av författaren med en latent och manifest innehållsanalys enligt 

principen beskriven av Graneheim och Lundman (2004). Ljudfilerna lyssnades upprepade 

gånger och texten lästes flera gånger för att få en helhetsbild av informantens uppfattning, 

därefter markerades meningsbärande enheter relevanta för studiens syfte och frågeställningar, 

dessa gjordes koncisa vilket resulterat i kondenserade meningsbärande enheter, samtidigt 

gjordes en latent analys och detta utmynnade i koder. Nedan följer två exempel, 
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Tabell 1. Intervju med en man 82 år   

 

Meningsbärande enhet Kondenserad 
meningsbärande enhet 

KOD 

Ja det innebär att man kan bli helt 
förlamad eller bara delvis förlamad i 
ena sidan eller i bägge sidorna och 
det tror jag inte jag skulle vilja ha 

helt förlamad eller bara delvis 
förlamad i ena sidan eller i 
bägge sidorna 

symtombeskrivning 

Det som jag råkat ut för var ju de att 
jag blev mycket svagare i högra 
sidan. Armar och ben och i ja i halva 
kroppen kanske blir mycket svagare 
än vd den var innan. Det är liksom, 
så stroen har inte drabbat mig så 
hårt som den drabbar många andra. 

Svagare i högra sidan, 
stroken har inte drabbat hårt 
som andra 

 lätt stroke jämfört med 
andra 

Många andra dom kan ju inte prata 
ens en gång när de har fått en 
stroke, utan de bara sluddrar eller 
vad man ska kalla det för, 

Andra får värre, kan inte prata 
eller sluddrar 

av andra får svårare stroke 
med afasi 

 

Tabell 2. Intervju med en kvinna 82 år  

Meningsbärande enhet Kondenserad meningsbärande 
enhet 

KOD 

Lite överraskad fast kanske 
ändå inte, när jag såg en 
broschyr där det stod diabetes - 
en kärlsjukdom för att jag har 
ju haft besvär med kärlen 
tidigare 

Lite överraskad fast ändå inte att 
diabetes är kärlsjukdom, haft besvär 

Blandade känslor inför 
faktum att diabetes är 
kärlsjukdom 
Haft besvär med kärl 

Alla kärl blir försvagande, efter 
många år med diabetes, så man 
är skör helt enkelt så att jag 
tycker ju att det var en förfärlig 
lindrig stroke jag fick och är ju 
tacksam för det också. 

Uttrycker förståelse att diabetes 
påverkar kärlen, man blir skör 
 
Haft lindrig stroke, tacksam 

Kärl är sköra av diabetes 
 
 
Lindrig stroke -tacksam 

Kunde naturligtvis blivit mycket 
värre men jag inbillar mig att 
det blev inte värre bara för att 
jag redan innan åt en del 
förebyggande mediciner som 
blodförtunnande och 
blodtrycksänkande och så, så 
jag har blivit väl 
omhändertagen på min 
vårdcentral 

Kunde vara värre 
 
Tror att inte blev värre pga. en del 
Förebyggande mediciner 
Fått bra vård på VC 

Reflektion att det kunde 
vara värre,  
hjälpt av förebyggande 
medicinering,  
nöjd med primärvården 

– Ja kände ju ingenting givetvis 
men några dagar innan jag 
tittade mig i spegeln och såg att 
höger mungipa hängde ner lite 
grann  

Kände inget, 
 såg hängande hö mungipa 

Diskreta symtom,  
tänkte inte på stroke 
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Koderna har därefter sorterats in i kategorier De olika kategorierna från informanterna har 

jämförts med dess likheter och skillnader. Utifrån det har sedan teman formulerats som 

uttrycker både det manifesta och latenta innehållet i intervjuerna. Nedan följer exempel på hur 

koder sorterats in i kategorier samt kategorier i teman. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Tabell 3 Koder, kategorier och teman 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Tema Upplevelsen av att insjukna i stroke 

Kategori Insjuknandebeskrivning Uppfattningen om strokens 

svårighetsgrad 

 

Koder Symptomen 

Svaghet 

Talsvårigheter 

Trötthet 

Sluddrigt tal 

Huvudvärk 

Fall 

Hängande  

mungipa 

Medvetande  

Blind på ena 

ögat/båda 

 

 

 

 

 

 Lindrig stroke – 

tacksam 

Andra får svårare 

stroke med afasi 

Diskreta symtom, 

tänkte inte på 

stroke 

Lätt stroke jämfört 

med andra 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Tema Kunskap om diabetes som bidragande orsak till stroke 

Kategori Kunskap om följdsjukdomar  Insikt och tidigare erfarenhet 

 

Koder Organpåverkan 

Kärlen 

Neuropati 

Ögonen 

Diabetes en 

mördare 

Kombination 

av tillstånd 

Osäkert 

samband 

 

 

 

 

Diabetes har 

påverkat 

Kunde inte 

vara mer 

”skötsam” 

Vanor 

Diabetes ger 

följdsjukdomar 

Relaterar ej till 

Sig själv 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Etik och godkännande 

 

Tillstånd för studiens genomförande har inhämtats från verksamhetschefen på akutsjukhuset, 

först för strokeenheten och sedan för hela verksamhetsområdet Internmedicin. Deltagarnas 

samtycke har inhämtats (bilaga I). Under intervjuinspelning tillfrågades personerna varken om 

namn eller ålder för att intervjuerna skulle vara helt anonyma och endast numrerades. I 

resultatdelen presenteras teman med exempel av ordagranna citat, där det är nödvändigt för att 

följa analysen och förstå resultatet, inga olämpliga ord har förekommit i intervjuerna, men 

dessa citeras i talspråk. Inga citat som kan röja identiteten förekommer i uppsatsen enligt 

utlovad konfidentialitet (Trost, 2005). 
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Tillförlitlighet, giltighet och trovärdighet 

Med tillförlitlighet menas att mätning eller undersökning har varit stabil (Trost, 3005). I en 

intervjustudie handlar det om t.ex. att alla intervjuare ska ställa frågor på samma sätt, 

omständigheterna runt omkring ska vara lika etc. I denna studie var det endast en intervjuare 

som ställde frågor på samma sätt enligt frågeguiden och i de flesta fall även i samma 

turordning.  Intervjuerna pågick individuellt ostört i avskilt rum på ett verksamhetsområde på 

ett akutsjukhus i Stockholm. Intervjuaren var lyhörd och lade märke till tonfall, 

ansiktsuttryck, kroppsrörelser etc. 

Frågeguiden bedömdes som valid efter pilotintervjun, med andra ord var de frågor den bestod 

av relevanta och gav svar på studiens frågeställningar samt besvarade syftet.  

Trovärdighet bedöms utifrån med vilken noggrannhet datainsamling beskrivits och hur 

detaljerat och precist den studiens metod, resultat och etiska frågeställningar har rapporterats 

(Trost, 2005). I denna studie har författaren beskrivit både tillvägagångssättet, frågor som 

ställts, etiska överväganden samt författarens förförståelse. 

 Att ha förförståelse inom ett forskningsområde kan vara till en fördel eller en nackdel. I 

denna studie har författaren klinisk erfarenhet på fem år av att arbeta med strokepatienter. 

Detta kan ha påverkat analysen, författaren har dock inte varit patientansvarig sjuksköterska 

för de intervjuade personerna och inte heller deltagit i omvårdnaden på annat sätt. 

Objektivitet i forskning tas upp av Trost (2005), som menar att man inte kan vara nollställd 

vid ett intervjutillfälle, men intervjuaren kan försöka undvika att påverka informanten med 

sina egna uppfattningar, då man vill få fram den intervjuades åsikter. Eftersom författaren var 

medveten om den egna förförståelsen har ansträngningar gjorts att vara öppen och att undvika 

påståendefrågor samt jag-förstår-yttranden, detta brukar bedömas som trovärdighetshöjande 

moment, likaså angivna citat. 

 

RESULTAT 

Den manifesta och latenta analysen av intervjuerna har resulterat i fem olika teman och tolv 

kategorier (Tabell 4. ) 

Tabell 4: Indelning av resultat i kategorier och tema  

Kategori Tema 

Insjuknandebeskrivning 

Uppfattning om strokens 

svårighetsgrad 

Upplevelsen av att insjukna i stroke 

Kunskap om följdsjukdomar 

Insikt och tidigare erfarenhet 

Kunskap om diabetes som en 

bidragande orsak till stroke 

Reflektion kring insjuknandet 

Att gå vidare med livet 

Känslor över det inträffade 

Personcentrerad vård 

Personalens kompetens 

Brister i vården 

Förbättringsförslag 

Vårdens kvalitet 

 

Svårare för det mottsatta könet 

Bemötande av kvinnor 

Betydelsen av genus 
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Totalt har åtta personer intervjuats, sex män och två kvinnor, demografisk data har inhämtats, 

deltagarnas genomsnittålder var 68 år, två intervjuade var utlandsfödda, antal år med diabetes 

i genomsnitt var 13, fyra intervjuade var gifta, två ensamstående, en sambo och en änka. Sju 

deltagare har fått stroke och en TIA, tidsaspekten för insjuknande varierade, fyra intervjuade 

hade utbildningsnivå på grundskolenivå, en gymnasie-, två högskolenivå och en hade 

magisterexamen.  

 

Upplevelsen av att insjukna i stroke 

Insjuknandebeskrivning 

De intervjuade personerna beskrev en mängd olika symtom som upplevts i samband med att 

de insjuknade i stroke. Ett flertal symtom var lika hos flera informanter medan andra symtom 

bara beskrevs av en enskild. De symtom som flera av informanterna upplevde var trötthet och 

en känsla av att något var fel, andra blev svagare på en sida eller hade sluddrigt tal, svårt att få 

fram ord, hängande mungipa, medvetandepåverkan, blindhet på ena eller båda ögon, 

huvudvärk, svårt att förstå, fall i samband med insjuknande, endast en person beskrev mycket 

svår huvudvärk. De flesta beskrev en kombination av olika symtom. ”i torsdags var jag trött 

hela dan, pratade i telefon – kunde inte prata”. 

Neurologiska symtom eller bortfall av nervfunktion beskrev alla de intervjuade personerna. 

Att bli medvetslös och förlamad i ena sidan beskrev en man på följande sätt: 

”jag böjer mig fram och ska knytta upp, knyta skobanden då och vaknar upp efter en 

halvtimme förlamad, ligger man avsvimmad på golvet så känner man ingenting utan det 

kommer ju först efter sen när man blir omhändertagen, då först kommer ju känslan ojoj här 

kunde ha hänt nåt förskräckligt men som tur var så hände ingenting utan det var bara det att 

jag blev mycket svagare i högra sidan och jag har varit rätt så stark en gång i tiden..så det 

var ett handikapp för mind del”. 

Afasi eller nedsatt språklig förmåga har beskrivits av informanterna, både impressiv och 

expressiv och oftast en blandning av båda d.v.s. en störning såväl av talförmåga som av 

ordförståelse samt av förmågan att skriva och läsa. Informanterna beskrev detta som 

talsvårigheter, sluddrigt tal och hängande mungipa. 

”började ramla, märkte inget, kunde inte tänka, var trött, kände mig allmänt dum, fick afasi, 

tänkte – nåt fel men orkar inte göra nåt åt det” 

”jag kände ju ingenting givetvis men några dagar innan jag tittade mig i spegeln och såg att 

höger mungipa hängde ner lite grann... de frågar så mycket, jag trodde att de glömt sina 

hörapparater hemma, men som sagt det var nog så att jag började sluddra lite på talet men 

hade ingen tanke på det alls” 

Uppfattning om strokens svårighetsgrad 

En gemensam nämnare mellan de intervjuade personerna var att de upplevde att de haft 

lindriga symtom vid insjuknandet i stroke jämfört med andra människor, exempelvis bekanta 

som var drabbade mycket hårdare av stroke. 

Informanterna berättade om exempel på vilka svåra symtom och kvarstående 

funktionsnedsättningar andra människor fått och därför tyckte de att deras symtom var 

lindriga.”Det är liksom, så att stroken har inte drabbat mig så hårt som den drabbar många 
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andra. Många andra de kan ju inte prata ens en gång när de fått en stroke, utan de bara 

sluddrar eller vad man ska kalla det för”. 

”Det var en förfärlig lindrig stroke jag fick och är ju tacksam för det också” 

Vissa har beskrivit insjuknande i stroke som ganska dramatiska, ändå tyckte de att de haft 

lindriga symtom. ”Det kändes ingenting, det bara blev svart för ögon och så stod jag på 

nosen och skrapat kinden”, denne informanten upplevde medvetslöshet och blev förlamad i 

sin högra sida. Trots detta upplevde han att det var ett lättare symtom jämfört med 

talsvårigheter.  

En kvinna som hade insjuknandesymtom hängande mungipa och sluddrigt tal beskrev: 

”Jag trodde ju att det skulle vara mycket värre för att jag har ju bekanta, det är ju vanligt i 

min ålder och även yngre som får mycket värre saker så ja, jag blev nästan mest rädd efteråt” 

 

Kunskap om diabetes som en bidragande orsak till stroke 

Kunskap om följdsjukdomar 

De flesta informanter uppgav att de hade gått ”diabetesskola” och lärt sig om hur man sköter 

sin diabetes. Några hade gått utbildningen flera gånger. De flesta hade kunskaper om att 

diabetes har påverkat att de insjuknade i stroke. Många visste att man kan få följdsjukdomar 

av diabetes, det nämndes t.ex. neuropati, åderförkalkning, blindhet och kärlbesvär. 

”Jo men det förstår jag, som jag sa förut så är ju alla blodkärl sköra genom att jag har haft 

sött blod i så många år… Det är bara det att jag har inte tänkt så långt fram att det skulle 

drabba mig eftersom jag har varit så pigg hela tiden, men det är inte alltid man ser det 

utanpå”. 

”Ja det var en komplikation att man kunde bli blind”. 

Många tyckte att diabetes påverkade hela kroppen och alla organ samtidigt. Informanterna 

nämnde också att flera tillstånd i kombination höjde risken för stroke, såsom högt blodtryck 

och diabetes. 

”Diabetes påverkat, stör alla organ” 

 ”absolut, blodtryck och diabetes fördärvar nervsystemet, hjärnan, hjärtat”. 

Några var osäkra på om det skulle finnas något samband mellan diabetes och insjuknandet i 

stroke.”Det är mycket möjligt men jag vill inte garantera det utan det är, utav en stroke…ja 

det var en komplikation att man kunde bli blind.. det är som jag har, det är det jag tror att jag 

fått av diabetes. Jag har inte tittat på tv eller läst en tidning sen 2004”. 

Insikt och tidigare erfarenhet 

Några intervjuade tog upp att de borde ha ”skött” sig bättre, att de skulle ha motionerat mer 

och ätit sundare kost. Det framkom inga större självförebråelser i intervjuerna. En kvinna 

menade att hon gjorde det hon kunnat: 

”Jag vet inte vad jag skulle ha gjort då, jag menar mina blodsockervärden har ju varit 

jättebra hela tiden, jag hade i somras när jag tog långtidsprov, så var det 5,2. Så lågt har jag 
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aldrig haft.. jag har blivit duktigare på det nu och såna där nyttigheter äter, så får man fuska 

ibland..det är att jag är dålig på att promenera, orken tar slut helt enkelt” 

Några har påpekat att deras blodsockervärden ligger bättre nu än de gjort under flera år 

tillbaka. En man tog upp den genetiska aspekten, att hans föräldrar hade diabetes och att han 

själv hade en livsstil som bidragit till att han insjuknade i diabetes och sedan fått komplikation 

av den i form av stroke. 

”Absolut, diabetes är listig mördare, den får man inte underskatta..jobbade inte med kroppen, 

det var musik, musik, tänkte ska börja motionera sen” 

De flesta intervjuade tänkte inte på att de skulle kunna insjukna i stroke eller TIA. Inte heller 

de som haft det tidigare. En man som haft TIA många år innan med halvsidig förlamning som 

gått i regress sade: ” Man tror inte det ska hända igen, fast nu var det talet”. 

 

Känslor över det inträffade  

Reflektion kring insjuknande 

Eftersom det vid intervjutillfället hade gått en tid sedan insjuknandet hade de intervjuade haft 

möjlighet att reflektera kring sitt insjuknande och de hade bearbetat händelsen i olika grad. 

Det var känslosamt för vissa att berätta om sitt insjuknande. En person grät och några fick 

kämpa för att behärska sina känslor vid intervjutillfälle. Några kände oro om att de skulle 

insjukna i stroke igen med eventuellt allvarligare symtom. 

 ”Jag blev nästan rädd efteråt..ja det är inte ovanligt att det kommer en till” 

”Hade det varit en stor stroke hade jag inte suttit här idag, då hade jag inte kunnat prata med 

dig om det här” 

”tackar min skapare att jag hade sluppit undan”. 

Några informanter tog upp vikten av förebyggande behandlig, att den behandlingen har 

skyddat dem mot svårare stroke. En person menade att han hade otillräcklig 

blodtrycksänkande behandling. 

”Det kunde naturligtvis blivit mycket värre men jag inbillar mig att det blev inte värre bara 

för att jag redan innan åt en del förebyggande mediciner som blodförtunnande och 

blodtrycksänkande och så. Så jag har blivit väl omhändertagen på min vårdcentral” 

”Jag åt för lite blodtrycksänkande ” 

Några uppgav att de inte var rädda i samband med insjuknande. De beskrev att de agerade 

lugnt och kanske inte insåg allvaret i sin situation. En man menade att ”det är så man 

fungerar i såna situationer, man bara gör saker”. En annan informant som haft TIA tidigare 

och fick afasi i samband med detta strokeinsjuknandet ringde inte ambulans utan åkte 

kommunalt till akuten. ”Jag var så knäpp att jag tog bussen”. Nu i efterhand tyckte de att de 

skulle ha gjort annorlunda, när de har insett allvaret i det inträffade. 
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Att gå vidare med livet 

De flesta intervjuade uttryckte positiva planer att bli bättre i sina funktionsnedsättningar eller 

svårigheter. Många planerade att åka till rehabiliteringsinrättning och dylikt. De flesta ville gå 

vidare med sina liv trots att de gav uttryck för oro över framtiden. 

”Jag för min del, jag skulle aldrig kunna sänka mig så lågt som att inte göra någonting för 

jag vill och träffar mycket ungdomar. Det är väl antagligen därför som jag har en helt annan 

syn på saker och ting”. 

”ja det är inte på dagtid men det är när jag lägger mig ner och det tar en stund innan jag 

somnar, då, jag vill ju inte att det ska komma men det blir så i alla fall att jag tänker om jag 

ska vakna imorgon bitti..ja men jag tror att det lägger sig snart, att det får ta sin tid. Jag kan 

inte tro på under med detsamma, det måste väl visa sig på något vis att jag har gått igenom 

det..nej det är bara att fortsätta att leva som vanligt.. jag har bridge och jag går i sångkör”. 

Några informanter har redan upplevt glädje över att ha uppnått framsteg i sin rehabilitering, 

var återhämtade helt eller delvis, vissa hade endast lätta symtom kvar: 

”framförallt så blev jag jätteglad när jag blev av med rullatorn som de gav mig förr att jag 

skulle ha när jag går ut” 

 

Vårdens kvalité 

Personcentrerad vård 

Under intervjuerna framkom informanternas synpunkter på den vård de erhållit i samband 

med insjuknandet. De flesta var nöjda med vården överlag och hade haft positiva erfarenheter 

sen tidigare: ”Man har det för bra här”. 

”Jag är huvudpersonen här väldigt mycket” 

De flesta intervjuade hade också erfarenhet av bra vårdkontakter både inom primär- och 

slutenvården. 

”Ja det vet jag inte, jag har blivit så väl omhändertagen… jag fick ju inte riktigt samma 

mat…jo jag har en perfekt diabetessköterska och den före henne likadan. Jag tror när jag 

kommer in till vårdcentralen att jag är den enda patienten så har de bara tre hundra till, så 

känner jag mig faktiskt.” 

Personalens kompetens 

Informanterna förmedlade en del synpunkter på vårdpersonalens kompetens. Flera intervjuade 

bedömde att diabetessjuksköterskor de haft kontakt med, var kunniga inom sitt yrke och 

kunde förmedla sina kunskaper till patienterna. Det har påpekats bristande kunskaper bland 

vårdpersonalen i diabetes i synnerhet deras kunskap om skillnaden mellan typ 1 dianetes  och 

typ 2 diabetes. Informanterna upplevde även att sjuksköterskor som de träffat inte hade 

erfarenhet och kunskap om att hantera insulinpump:  

 ”Personalen på sjukhus, de gör allt vad de är utbildade och kan göra och kan de inte göra 

nånting så kan de utropa hjälp utifrån andra ställen… kan aldrig veta tillräckligt, de kan ju 

inte mer än läsa och lära sig utav erfarenhet” 
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”Ni vet ingenting om diabetes”   

”jag har ju pump, den får ju man förklara, och när man är för sjuk då kan man inte förklara” 

En informant menade att en person med diabetes har stort ansvar för att kunna hantera sin 

egenvård även på ett sjukhus för att allt ska fungera optimalt: 

”Man är ganska ensam med sin diabetes, det är man ju, det krävs ju att man kan sin 

diabetes” 

En informant, som upplevde sig feldiagnostiserad,  kommenterade kompetensaspekten på 

följande sätt: 

”Läkare har ingen kompetens alls, man är rädd, tror man får en tablett utskriven hem fast 

man har något allvarligt.”Personen menade att en läkare kan missa något allvarligt tillstånd 

och han kan bli hemskickad med recept på någon medicin. 

Informanterna har uppskattat när de fått ärligt svar från läkare om symtomen kommer att gå 

tillbaka eller inte: 

”Jag frågade läkaren innan jag blev utskriven om det skulle vara tillbaks det här i mungipan, 

sa de det kan vi inte garantera, som tur så man inte inbillar sig att det är något fel på mig”  

 

Brister i vården 

Informanterna påpekade att de upplevde att det fanns  brister i kompetensen hos både läkare 

och omvårdnadspersonal. Några läkare hade svårt att sätta rätt diagnos vad gäller stroke och 

även diabetes. En man som sökte för klassiska diabetessymtom skulle skickas vidare för att 

kontrollera salivproduktion, fastän personen sökte för törst, stora urinmängder, yrsel, svaghet 

och kraftig viktnedgång . Denna upplevelse påverkade negativt personen, som i nuläget inte 

litar på vården. Personen känner sig rädd att behöva söka vård och bli feldiagnostiserad igen.  

”kunde inte förstå symtom, tror inte på läkare, de chansar bara..När de vet då funkar det, då 

går det bra.. På avdelningen vet de, systrarna vet, de lyssnar på patient, de är där för att 

hjälpa” 

En kvinna beskrev att hon fått strokediagnos efter flera dagar på ett akutsjukhus. Hon 

upplevde att läkaren inte tog  hennes symtom på allvar, trots tidigare hjärtkärlbesvär och högt 

blodtryck. Den inskrivande läkaren tyckte att hon ville bara ”vila” på sjukhuset. När hon 

försämrades och inte kunde se siffrorna på sin mobiltelefon längre, kontaktades jourläkare och 

först då gjordes skallröntgen och det konstaterades hjärnblödning. Efteråt flyttadess kvinnan 

till strokeavdelning och tyckte sig fått rätt vård, men uttrycker fortfarande ilska över hur hon 

blivit behandlad. Hon upplever att hon på grund av detta fick kämpa hårdare med sin 

rehabilitering. 

”Så jag kämpade upp ögat, hörde av någon att det kommer att gå tillbaka, Så jag levde på 

det” 
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Förbättringsförslag 

De intervjuade hade få konkreta förbättringsförslag på hur vårdpersonalen  skulle kunna 

förbättra omhändertagandet av personer som drabbats av stroke. De påpekade allmänt bl.a. 

problem med väntetider och behov av ett gemensamt journalsystem.  En person tog upp att 

några sjuksköterskor inte tar patienter på allvar när de säger hur stor dos insulin de ska ha. Det 

framkom förslag att just på grund av sin diabetes borde man behandlas bättre, med mer 

respekt och prioriteras vid omhändertagandet på akuten. Några tyckte att en särskild fil för 

personer med diabetes och neurologiska symtom borde anordnas. En informant ansåg att mer 

forskning behövs kring stroke och diabetes medan en annan informant tyckte att det är viktigt 

att forska kring barn med diabetes. Några menade att mer upplysningsarbete behövs bland 

befolkningen kring prevention av diabetes. 

Just nu utvärderas ett projekt – strokesköterskemottagning, dit man kunnat komma efter 

utskrivning från strokeavdelning. Att kunna komma tillbaka efter sin stroke till återbesök på 

strokesköterkemottagning uppskattades och det framkom behov att permanenta denna 

verksamhet.  

 

Betydelsen av genus  

Svårare för mottsatta könet 

Informanterna ansåg att det inte fanns någon skillnad mellan kvinnor och män i upplevelsen 

av att drabbas av stroke. När ämnet diskuterade ytterligare framkom dock några funderingar 

kring det. De intervjuade männen ansåg att kvinnor som insjuknat i stroke hade det svårare, de 

intervjuade kvinnor tyckte tvärtom. En man hade uppfattning att kvinnor tolererar bättre högt 

blodtryck. Några har tagit upp exempel från sin umgängeskrets som bekräftade deras teori om 

hur män och kvinnor upplever insjuknande i stroke. 

(M)”Nej, det är lika fruktansvärt vilket som, .. Jag tror det är svårare för en kvinna för hon är 

lite mer vad ska man säga, hon är lite mer mån om sig själv”. 

(K)”Det har jag inte tänkt på, jag tror att när karlar blir sjuka då är det väldigt sjukt. Jag 

tror kvinnor är vanare att gå genom såna här saker” 

I denna intervjustudie deltog två kvinnor och de två intervjuade kvinnorna var angelägna om 

att få bekräftelse av intervjuaren på att det inte syntes något i deras ansikte, de tog på det 

området som symtom var tidigare. 

”Det beror ju hur fixerad man är om sitt utseende. Det är ju kanske inte någonting som en 

82-åring tänker på samma sätt som en 50-åring, jag vet inte, men det beror väl på hur 

självfixerad man är och det här ju så väldigt lite också, det var ju många som inte såg det”. 

Som det nämns ovan i citaten tog en av informanterna upp åldersaspekten, att yngre personer 

är mer måna om sitt utseende än äldre och skulle eventuellt ta det hårdare om de drabbas av 

ansiktsförlamning. 
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Bemötande av kvinnor 

En kvinna tyckte att hon fick sämre behandlig för sin stroke initialt pga. att hon var en kvinna. 

Hon jämförde det med den problematik som finns i omhändertagandet av kvinnor med 

hjärtinfarkt, hon har dessutom haft hjärtkärlbesvär själv tidigare: . 

”sämre behandlad på sjukhus, vore jag en man skulle ha behandlats på annat sätt” 

Det framkom mer funderingar kring hur kvinnor upplever insjuknande i stroke, teorier 

angående utseende, ålder, vilken personlighet man har, dessutom allmänt hur kvinnor bemöts 

inom vården, trots att kvinnor var minoritet i denna studie. 

 

DISKUSSION OCH SLUTSATS 

Metoddiskussion 

Syftet med studien var att undersöka upplevelser att insjukna i stroke med fokus på personer 

med diabetes, därför valdes kvalitativ ansats och intervjumetod. Eftersom det var en 

intervjustudie begränsad i tiden, kunde det endast personer under en bestämd period 

inkluderas. För att intervjuerna skulle kunna genomföras under denna begränsade tid och var 

det viktigt att informanterna var utan tal- och språksvårigheter och pratade svenska flyttande. 

Oftast brukar både tal- och skrivförmågan vara påverkad vid stroke vilket gör att urvalet blev 

kraftigt begränsat.  Ambitionen var att intervjua fler personer än det i realiteten gick att 

uppfylla, men antalet deltagare bedöms ändå som rimligt. Kvale (1997) skriver angående 

antal intervjupersoner att det beror på studiens syfte, på vad som studeras, antalet ska vara 

varken för litet eller stort, om syftet är att förstå världen som den upplevs av en särskild 

person, så är det tillräckligt att intervjua personen ifråga. Andra exempel på banbrytande 

studier som omfattade få deltagare är undersökningar gjorda av Freud, Ebbinghaus och Piaget 

(Kvale, 1997). Svagheten i urvalet blev ett mindre antal kvinnor i förhållande till antalet män 

som deltagit i studien.  

Transkribering utfördes professionellt. Detta kan betraktas både som en styrka och en svaghet 

(Kvale, 1997). Den professionella utskriften är oftast mer detaljrik och exakt detta beror på 

erfarenhet hos den som transkriberar. Det kan vara stressigt och tröttande att skriva ut stora 

mängder intervjumaterial, men å andra sidan om intervjuaren skriver ut texterna själv har hon 

möjlighet att säkra de små detaljerna som kan vara relevanta och viktiga i en undersökning 

(Kvale, 1997). Då författaren inte har svenska som modersmål, gjordes bedömning att det 

skulle vara för tidskrävande att utföra transkriberingen själv. För en erfaren sekreterare tar det 

cirka fem timmar att transkribera en intervju på en timme (Kvale, 1997) därför prioriterades 

analysen och författaren lyssnade på banden samt läste de transkriberade intervjuerna 

upprepade gånger. 

 

Resultatdiskussion 

 

Upplevelsen av att insjukna i stroke  

 

Trots att några studiedeltagare beskrev ganska dramatiska insjuknande i stroke, tyckte de att 

de haft en förhållandevis lindrig stroke. Det kan bero att personerna återhämtat sig snabbt. 

Endast en av åtta intervjuade personer behövde förflyttningshjälpmedel, detta kan tyda på att 

de haft lindriga symtom vid insjuknandet i stroke eller har återhämtat sig bättre jämfört med 
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de medpatienterna de har sett på sjukhuset eller i sin bekantskapskrets. De intervjuade 

personerna med diabetes har haft olika besvär sen tidigare och kan vara ”vana” vid 

sjukdomar, nästan alla deltagare har haft hjärtkärlsjukdomar sen tidigare. Några hade TIA 

tidigare, vissa hade dessutom KOL eller annan kronisk sjukdom, detta kan ha påverkat 

upplevelsen. Att det kan vara skillnad mellan objektiv och subjektiv uppfattning kring hälsa är 

inte ett unikt fenomen. Det finns studier som visar att män som skattade sin hälsa som bra 

eller genomsnitt var i själva verket i riskzonen att utveckla metabolisk syndrom (Näslindh-

Ylispangar, Sibvonen, Vanhanen & Kekki, 2005), vårdpersonalen måste dock objektivt kunna 

bedöma riskfaktorer och minska risken att personer som är i riskzonen utvecklar bl.a. 

hjärtinfarkt och stroke. 

 

Robin och Smith (2002) beskriver i sin studie, om hur det är att drabbas av stroke, att personer 

som insjuknande i stroke upplevde återhämtning som stressande och det krävdes 

copingstrategier för att lyckas. Stroke beskrevs som en svår händelse i livet, vilket 

uppmuntrade personer att omvärdera saker och se andliga aspekter. Författaren menar att de 

uppmaningar som förknippas med stroke kan stimulera personlig och andlig utveckling. 

Några använde bön som sätt att hantera situation och förbättra livskvalitet. I den aktuella 

intervjustudien nämndes att personer fick ”kämpa” med rehabilitering, några var troende och 

tackade sin gud för lindrig stroke och att de överlevde, många fick perspektiv på livet, vad 

som var viktigt för dem. 

 

 

Att leva med diabetes, en kronisk sjukdom, verkar ”härdat” de personer som deltagit i studien, 

detta kan ha bidragit till att de tyckte att symtomen var lätta och att de fått en lindrig stroke. 

Då de är ”vana” och har erfarenhet av andra diabeteskomplikationer verkar de betrakta en 

stroke som en komplikation till och ”ingen större grej”. Multisjuka personer har denna 

utmaning att leva med flera kroniska sjukdomar samtidigt (Jeon et al, 2010), därför är det 

viktigt inom hälso- och sjukvården att gå ifrån ett-sjukdom-synsättet och istället se till det 

friska, som det påpekas i en studie med personer som hade typ -II diabetes, KOL och 

hjärtsvikt (Jowsey, Jeon, Dugdale, Glasgow, Kjakovic & Usherwood, 2009). Vårdpersonalen 

förväntas stödja personer att hantera flera tillstånd avseende egenvård, prevention och 

medicinering (Jowsey, Jeon, Dugdale, Glasgow, Kjakovic & Usherwood, 2009). 

 

Kunskap om diabetes som bidragande orsak till stroke 

 

De flesta trodde att diabetes bidragit till insjuknande i stroke medan några var osäkra. 

Kunskapsbrister kunde identifieras, dessa var oberoende av ålder, kön och utbildningsnivå, 

även de som har gått på s.k. diabeteskolan var osäkra. Efter intervjun kunde författaren prata 

med de deltagare som haft kunskapsluckor och informera om följdsjukdomar vid diabetes, de 

deltagarna erhöll också en broschyr ”Diabetes- en kärlsjukdom”.  Funderingar uppkom kring 

upplägget av diabetesutbildning som de flesta gått på, vad som tas upp där, studiedeltagare 

förnekade att man har tagit upp följdsjukdomar under patientutbildning de gått på. 

Socialstyrelsen (2010) rekommenderar gruppbaserad utbildning i egenvård för personer med 

diabetes. Utbildningsprogram ska ledas av person med både ämnes- och pedagogisk 

kompetens, programmet ska vara kulturellt anpassat som led i personcentrerad vård. Det står 

inte specificerat vilka ämne kring egenvård som ska tas upp.  Oftast styrs innehållet ganska 

mycket av deltagarna som tar upp det de vill jobba på och tycker är viktigt. Utbildningsledare 

som brukar vara en diabetessköterska borde vara medveten om vikten av kunskaper kring 

följdsjukdomar och komplikationer. Det kan kännas problematisk att ta upp detta ämne och 

det ska inte framföras som en ”skrämselpropaganda”. Fokus bör ändå ligga på egenvård och 
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man borde uppmärksamma mer vilka diabeteskomplikationer som kan uppkomma och vad 

risken är med dessa. 

 

Kunskapsbrister verkar vara ett problem även i andra länder. I en irländsk studie fann 

författarna (Hickey, O’Hanlon, McGee, Donnellan, Shelley, Horgn & O’Neill, 2009) att det 

var stora kunskapsluckor bland befolkningen kring stroke och riskfaktorer. I den aktuella 

intervjustudien framgick att några inte insåg allvaret i sina insjuknandesymtom, detta är inte 

förvånande eftersom likaså i den irländska studien, endast en mindre del av deltagare kunde 

identifiera varningssignaler vid insjuknande i stroke. För att kunna sänka dödlighet i stroke 

och mildra dess konsekvenser krävs allmänhetens medvetenhet, menar författarna. I synnerhet 

borde personer med diabetes få mer uppmärksamhet från vårdens sida. 

 

 

Avseende krav på gruppbaserad utbildning till personer med diabetes, enligt Socialstyrelsens 

utvärdering (2012) kan70 procent av diabetesmottagningarna erbjuda gruppbaserad utbildning 

till personer med typ I-diabetes, 40 procent av dessa kan erbjuda gruppbaserad utbildning till 

personer med typ 2-diabetes. I primärvården ligger siffran på 20 procent. Grupputbildningar 

som tar hänsyn till kulturell bakgrund erbjuds av 5 procent av primärvårdsenheternaoch av 3 

procent av diabetesmottagningarna. Det är uppenbart att det finns en förbättringspotential 

(Socialstyrelsen, 2012).  Hälso- och sjukvården bör förbättra vården avseende diabetes genom 

att i högre grad erbjuda gruppbaserad utbildning och i synnerhet kulturanpassad sådan. 

 

Känslor över det inträffade 

 

I denna studie framgick inte att personer med diabetes har upplevt någon livskris vid 

insjuknandet i stroke eller efteråt. Kirkevold (2002), beskriver liknande resultat i sin studie 

om krisbearbetning vid stroke. Kirkevold säger att det oftast inte förekom någon psykosocial 

kris, men att återhämtningen innebar hård psykosocial och fysiskt press på den drabbade. Mer 

djupgående intervjuer skulle vara av värde och dessa borde genomföras av personer med 

ämneskompetens i krishantering. 

 

Det förefaller att de flesta intervjuade befann sig i en fas av återhämtningen detta benämns 

också av Eilertsen et al (2010) som beskriver fas fyra i krishanteringen (sista) då man går 

vidare med livet. Indelningen är grov, menar författarna och övergången sker gradvis och är 

individuell. Både sociala och psykologiska resurser är avgörande för rehabilitering och ska 

sättas in i tidigt skede (Eilertsen et al, 2010). En av studiedeltagare nämnde hustruns oro och 

rädsla initialt, intervjuaren har valt att inte gå in på djupet med frågan hur anhöriga reagerade . 

Det finns forskning som beskriver att även makar till de drabbade behöver tid att återhämta 

sig och psykologiskt stöd (Franzén-Dahlin et al, 2008). 

 

Deltagarna med diabetes i denna studie hade en positiv inställning och planer på att bli bättre. 

Samma optimism fann Kvigne, Kirkevold och Gjendal (2004) i en studie om kvinnors 

upplevelse av att drabbas av stroke. Där skriver författarna att alla kvinnor som deltog i 

intervjuerna uttryckte känslor av hopp och optimism samt var fast beslutna att göra det bästa 

av situationen. Självklart var det blandade känslor initialt. I studien (Kvigne et al, 2004) 

nämns chock, förvirring, bitterhet, skam, skuld, sorg, desperation, depression, frustration; 

känslorna svängde snabbt och var motstridiga. Kvinnorna kämpade med negativa känslor och 

accepterade inte att vara ”överkörda”. I en brittisk intervjustudie (Jones, Mandy & Partridge, 

2008) fann författarna att personer, som drabbats av stroke, upplevde att en del faktorer 

stimulerade rehabilitering och en del hindrade. Så kallade interna faktorer som optimism, 
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personlig kontroll över utvecklingen och rädslan att vara beroende av andra skulle 

kompletteras med externa faktorer som samspelet med rehabiliteringsteamet. Studiedeltagarna 

poängterade vikten av både interna och externa faktorer (Jones, Mandy & Partridge, 2008). 

 

 

Vårdens kvalitet 

 

Deltagarna i denna studie var nöjda med vården överlag, detta stämmer väl överens med 

senaste utvärderingen gjord av Socialstyrelsen (2012). I kapitlet Patientrapporterat utfall 

avseende hälso- och sjukvård står att en enkätundersökning visar att majoriteten av personer 

med typ 1- och typ 2-diabetes är nöjda eller mycket nöjda med den hjälp de erbjuds av 

sjuksköterskor och läkare inom diabetesvården. Dock är det oroande att många personer, 

särskilt de med typ 1-diabetes, har upplevelse av diabetes som ett hinder i det dagliga livet. 

Dessa personer är mindre nöjda med diabetesegenvården, oroar sig för framtiden, för låga 

blodsockervärden samt för eventuella diabeteskomplikationer på sikt. Marginellt fler inom 

gruppen med typ 1diabetes tycker sig ha tillräckliga kunskaper för att sköta sin sjukdom och 

egenvård, men personer med typ 2-diabetes är mer nöjda med sin egenvård. 

 

De brister som personerna upplevde och som framkommit i denna studie borde 

uppmärksammas. Det är okänt om dessa fall blivit behandlade av patientombudsman eller 

verksamhetschef. Socialstyrelsen (2012) fastslår att svensk diabetesvård skall betraktas som 

säker vård, men det är inte helt riskfritt, fortsatt patientsäkerhetsarbete behövs för att säkra 

mer förbättringar och ökad säkerhet för personer med diabetes. 

 

Att vårdpersonalen har svårigheter med att hantera insulinpumpar har redan tagits upp 

tidigare, behandlingen med insulinpump vid vård på sjukhus har ifrågasatts och tre konkreta 

patientfall har illustrerat risken för ketoacidos (Gubrianska, Moberg & Palmér, 2009). 

 

Vårdpersonalens kompetens är en färskvara. Att hålla sig uppdaterad angående senaste rön är 

viktigt. I en studie avseende vilka ämne kring stroke som sjuksköterskorna tyckte det var 

viktigt att forska i, framgick att flera förlag från sjuksköterskorna redan var evidensbaserad 

kunskap (Rowat, Lawrence, Horsburgh, Legg & Smith, 2009), detta tyder på att 

vårdpersonalen inte hänger med helt i utvecklingen. Enligt Patientsäkerhetslaagen (SFS 

2010:659))  skall den som utför sitt arbete, göra det i överensstämmelse med vetenskap och 

beprövad erfarenhet. Det är ens eget ansvar att uppdatera sina yrkeskunskaper, men 

arbetsgivare borde också vara intresserad av att ha kunniga medarbetare och ge utrymme för 

kompetensutveckling. 

 

 

Flera av de förbättrings förslag som tagits upp av informanterna är områden som redan 

uppmärksammats och åtgärder för förbättringar är nu genomförda eller igång. Exempelvis har 

det införts sammanhållen journalföring, det betyder att olika vårdgivare kan ta del av en 

journal, där finns alla nödvändiga uppgifter för att kunna ge god och säker vård. 

Det pågår upplysnings arbete bland befolkningen, exempelvis s.k. strokekampanjen 

(http://strokekampanjen.se/om) som initierat av Sveriges landsting och regioner, kampanjen 

bygger på Nationella riktlinjer för strokesjukvård (Socialstyrelsen, 2009). Syftet med denna 

kampanj är att höja allmänhetens kännedom om stroke. 

Att anordna en särskild fil vid triagering på akutmottagningar för personer med diabetes och 

neurologiska symtom är nog svårt att genomföra och behovet kan diskuteras. Det kan däremot 
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vara av värde att höja kunskapsnivå och kompetens avseende diabetes och 

diabeteskomplikationer hos vårdpersonal. 

  

 

Betydelsen av genus 

 

Deltagarna hade teorier om hur det känns att insjukna i stroke för det mottsatta könet. 

Kvinnorna tog själva upp sitt utseende, att t.ex. den hängande mungipan blivit bättre, att man 

inte kunde se det eller att det fuktade mer i en mungipa fast det inte syntes. Eftersom 

kvinnorna var färre i studien, kan man inte vara säker på att flera kvinnor skulle ta upp detta 

som en betydande aspekt. Mer forskning behövs avseende genusperspektiv. 

 

En av informanterna i den här studien hade uppfattningen att kvinnor skulle tolerera ett 

förhöjt blodtryck bättre än män. Enligt den forskning som finns stämmer inte detta. 

Forskningen visar att fler kvinnor än män dör i hjärtkärlsjudomar, kvinnor med diabetes har 

sämre kontroll på blodtrycket, vilket eventuellt kan förklara fenomenet (Duggirala, Cuddihy, 

Cuddihy, Nyman, Naessens & Pankratz, 2005).  Senaste studier visar att diabetes bland 

kvinnor kraftigt ökar risken för kardiovaskulär mortalitet i förhållande till män (Levine, 

2008). Fokus på forskning kring kvinnor och diabetes behövs för att kvinnor med diabetes 

ställs inför komplexa frågeställningar såsom diabetes relaterade till reproduktiv hälsa, 

hormonella preventivmedel, fostrets hälsa, amning och bentäthet (Levine, 2008).   

 

I denna studie framkom funderingar kring hur kvinnor upplever insjuknande i stroke. 

Informanterna hade teorier angående utseende, ålder, vilken personlighet man har hur kvinnor 

bemöts inom vården. 

 

Det framkom teorier att kvinnor bryr sig mer om utseende . Inget av detta fann Kvigne med 

flera (2004) i sin studie med djupgående intervjuer med kvinnor som handlar om kvinnors 

kamp att få tillbaka sin identitet såsom moder, mormor, maka, hemmafru; att återta sin gamla 

roll, bl.a. den kvinnliga vårdande rollen. Trots att det nämns i studien (Kvigne et al, 2004) att 

några kvinnor inte var stolta över sin kropp och kände sig kränkta av att vara tvungna ha hjälp 

med sin personliga hygien, låg fokus på att återerövra sin roll. Genom att stödja denna kamp 

kan vårdpersonalen hjälpa kvinnor få tillbaka sin självkänsla. I en annan studie av Kvigne och 

Kirkevold (2003) visar resultatet mer fokus på kroppsliga förändringar efter stroke. 

Kvinnorna i den studien upplevde dessa som djupt störande och obegripliga i början. Kroppen 

upplevdes som oförutsägbar och krävande. I motsats har de två kvinnor som deltog i den 

aktuella studien inte beskrivit kroppen på sådant sätt. En förklaring till detta kan vara att de 

kan ha haft lättare symtom än kvinnorna i de andra studierna. 

 

En man tog upp i intervjun att man inte tog på allvar vilken insulindos han skulle ha. 

Kommunikationsproblem kan leda till att män som i studien av Skär och Söderberg (2011) 

kan känna sig misstänkta och behandlade utan respekt. En av de två kvinnor som deltog i den 

aktuella studien poängterade också vikten av respekt och vänlighet från personalens sida. Det 

tyder på att oavsett kön vill människor likaså i den aktuella studien behandlas med värdighet 

och respekt. Vårdpersonalen förväntas vara lyhörd för patienternas behov, åsikter och 

erfarenheter. 
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Slutsats 

 

Diabetesperspektivet har kunnat lyftas fram i denna studie om upplevelser av att insjukna i 

stroke. De intervjuade personer upplevde att de hade en lindrig form av stroke. Personerna 

med stroke och diabetes upplevde att vårdpersonalen behöver höja sin kompetens genom att 

bland annat lära sig mer om diabetes och frågor kring den. Mer forskning behövs kring stroke, 

diabetes och genus.  

 

Materiellt stöd 
Författaren har fått finansiellt stöd av Blekinge Diabetes Förening, ur Stiftelsen Fogelströms 

fond. Det finns ingen intressekonflikt. 
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BILAGA I 

FORSKNINGSPERSONINFORMATION 

 

ATT INSJUKNA I STROKE/TIA- DIABETES PERSPEKTIV 

 

I Sverige insjuknar cirka 30 000 personer varje år i stroke, var femte person med stroke har 

sedan tidigare diabetes. Du tillfrågas härmed om att delta i en studie med syfte att beskriva 

upplevelser av att insjukna i stroke. Du kommer att ombes berätta fritt om dina upplevelser 

kring stroke med eventuella följdfrågor eller förtydligande frågor. Vi tror att du kan hjälpa oss 

att förstå och på så viss kunna tillgodose specifika behov hos personer med diabetes som 

drabbats av stroke. 

Du tillfrågas om du vill medverka i en enskild intervju, som kommer att pågå ca en timme. 

Intervjun kommer att bandas och äger rum i avskilt rum på avdelningen. Du kommer att 

intervjuas av en student vid magisterprogrammet i omvårdnad inriktning diabetesvård vid 

Sophiahemmet Högskola. 

 

Deltagandet är frivilligt och kan avbrytas närsomhelst utan att orsak behöver anges. Om du 

väljer att inte delta i studien kommer detta inte att påverka din vistelse här på Södersjukhuset. 

Allt material omfattas av strikt sekretess. Insamlat data kommer användas till enbart denna 

studie och förstörs efteråt. Resultat kommer att presenteras och publiceras så att den enskildes 

identitet skyddas och anonymitet garanteras. 

 

Samtyckesformulär  

(signeras av deltagaren och returneras till studieansvariga) 

 

Studieansvariga 

 

…. 

Natalia Trazie (Intervjuare)    Monica Bergqvist (Handledare)  

 

 

Jag är villig att delta i denna studie på ovannämnda villkor 

 

… 

Deltagarens signatur 
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BILAGA II 

FRÅGEGUIDEN 

Berätta om din upplevelse av att insjukna i stroke/TIA. 

1. Vad är din upplevelse av att insjukna i stroke/TIA? 

2. Hur tror du att din diabetessjukdom har påverkad att du insjuknat i stroke/TIA? 

3. Tror du att det är annorlunda för en man/kvinna att insjukna i stroke/TIA? 

4. Vad tycker du behöver förbättras kring omhändertagandet av personer med diabetes som 

insjuknat i stroke/TIA? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


