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Sammanfattning 

 

Bakgrund: Vetenskapliga artiklar visar att patienter som får stroke under sin sjukhusvistelse 

får sämre omhändertagande än strokepatienter som direktinläggs. Litteraturen visar även att 

det behövs mer kunskap om vilka förbättringar som kan behöva göras för att få en säker, 

kunskapsbaserad och effektiv stroke sjukvård. Syfte: Studiens syfte är att identifiera 

händelser som har varit kritiska i omhändertagandet av inneliggande patienter som insjuknar i 

stroke. Metod: CIT (Critical Incident Technique) har använts som datainsamlingsmetod, 

denna har använts inom flygvapnet men har på senare tid fått större användning i bl. a hälso- 

och sjukvården. Kvalitativ innehållsanalys enligt Burnard (1996) ligger till grund för 

bearbetning av materialet. Analysen utgick ifrån 10 intervjuer med sjuksköterskor som har 

erfarenhet av patienter som insjuknat i stroke på vårdavdelning. Intervjuer är genomförda på 5 

(fem) olika typer av avdelningar inom Sahlgrenska sjukhuset under våren 2016. Resultat: 

Kritiska händelser förekommer i samband med omhändertagande inom alla delar av vården av 

patienter som insjuknar i stroke under sin sjukhusvistelse. Övergripande kategorier är: 

oförutsedd händelse, bristande resurser riskerar patientsäkerheten och specialistvårdens 

baksida/organisatoriska hinder. Kategorierna identifieras inom mikro-, meso- och 

makrosystem för sig samtidigt som de interagerar mellan de olika systemen. Slutsatser: 

Tillgång till aktuella mätningar är viktig för att få en överblick över det aktuella läget för 

inneliggande strokepatienter i form av antal och var de inträffar. Studien visar att det finns ett 

stort behov av en välfungerande strokekedja för inneliggande strokepatienter och att det finns 

genomförda projekt i USA som kan vara till hjälp för framtida förbättringar i stroke vården. 

Det är även viktigt att lägga fokus kommunikation och information till anhöriga. 

 

Nyckelord: inneliggande patient, stroke, samverkan, patientsäkerhet, effektiv vård, CIT 

(critical incident technique), kvalitativ innehållsanalys  
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Summary 

Background: Scientific articles has shown that patients that have had a stroke during their 

hospitalization receive lesser degree of care, than patients that has been admitted with a 

stroke. Literature has shown we need more knowledge how to improve stroke care to get a 

secure, knowledge based and effective stroke care in hospitals. Aim: The study aims to identi-

fy the events that have been critical in the management of hospitalized patients who suffer a 

stroke. Method: CIT has been used as a data collection method to bring in information, it has 

been used in the airforce and more recently has been used more widely in national healthcare. 

Qualitative contents analysis, according to Burnard (1996), gives basis for analyzing the ma-

terial. The analysis was based on 10 interviews with nurses who have experience of patients 

diagnosed with stroke during hospitalization. Interviews were conducted at 5 (five) different 

departments within the Sahlgrenska Hospital in spring 2016. Result: Critical events occur in 

connection with care in all parts of the care of in-hospital patients who suffer a stroke. Overall 

categories: unexpected event, the safety of patients affected by department resources and the 

backside of specialist care. The categories identified in the micro, meso and macro systems 

are interacting between the different systems. Conclusion: Access to current measurements is 

important to get an overview of the current state of in-hospital stroke patients in the form of 

numbers and where they occur. The study shows that there is a great need for a well-

functioning stroke chain for in-hospital stroke patients and that there are implemented projects 

in the US that could be helpful for future improvements in stroke care. It is also important to 

focus on communication and information to relatives. 

 

Keywords: in-hospital, stroke, cooperation, patient safety, effective care, CIT 

(critical incident technique), qualitative content analysis 
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Inledning  

 

I mitt arbete på röntgen har jag mött många strokepatienter, både inneliggande och patienter 

som kommer utifrån. Jag har sett en fantastisk utveckling i strokevården de senaste åren och 

Sahlgrenska sjukhuset har haft framgång med strokekedjan. Det är ett arbete som 

kontinuerligt följs upp och analyseras i små detaljer för att se vilka förbättringar man kan göra 

för att spara minuter som är viktiga att rädda hjärnan när stroke väl inträffar. ”Tid är hjärna” 

är ett uttryck som används eftersom vid stroke dör det ca 2 miljoner hjärnceller per minut och 

åldrandet påskyndas med 3 veckor per minut. För varje timme som patienten inte får 

behandling åldras hjärnan 3,6 år (Saver, 2006). När inneliggande patienter insjuknar i stroke 

eller uppvisar symtom på misstänkt stroke är det viktigt att det finns klara rutiner för 

vårdpersonalen i hur man ska hantera situationen. På Sahlgrenska sjukhuset har man 

uppmärksammat att det inte har fungerat lika bra som den ”ordinarie” strokekedjan. Detta 

ämne har behandlats på en APT (arbetsplatsträff) på röntgen där jag arbetar och väckt mitt 

intresse till att skriva en magisteruppsats i ämnet. Det är oerhört viktigt att kontinuerligt jobba 

på att förkorta tider mellan misstänkt stroke till behandling. Detta ämne behöver analyseras 

för att förbättringar kan leda till ökad patientsäkerhet och behandlingsresultat i samband med 

stroke på sjukhus.  

 

Bakgrund 

Inneliggande patienter som drabbas av stroke 

 

Insjuknande i stroke hos inneliggande patienter är en akut situation där tidsramen för svar på 

DT(datortomografi) undersökning är viktig eftersom neurologisk skada fortskrider med varje 

minut av ischemi. Enligt nuvarande rekommendationer är det begränsad tid för möjlighet till 

intravenös trombolys (läkemedel som ges i venen för att lösa upp en blodpropp som täpper till 

ett blodkärl) (Cumbler E et al, 2012). Strokepatienter registreras världen över i olika 

strokeregister. Patienter som är inneliggande och debuterar i stroke har överlag sämre 

behandlings- och rehabiliterings möjligheter än patienter som uppvisar strokesymtom och 

inkommer akut till sjukhus. Flera studier visar att det förekommer stora förseningar i 

diagnostisering av inneliggande patienter som uppvisar stroke symtom jämfört med patienter 

som kommer via akutmottagningen (Masjuan et al, 2008; Cumbler et al, 2009). Enligt Lloyd-

Jones D et al (2010) står inneliggande patienter som insjuknar i stroke på sjukhus för en 

betydande del av de nästan 800 000 cerebrovaskulära olyckor som inträffar varje år i USA. 

Uppskattningsvis är antal inneliggande stroke på sjukhus 35,000-75,000 varje år i USA. 

Inneliggande strokepatienter uppmärksammas i mindre omfattning (Blacker, 2003). Det har 

framkommit att det är mellan 4 % och 17 % av alla strokepatienter på sjukhuset som har haft 

sin strokedebut under sin sjukhusvistelse (Kimura et al, 2006;Dulli, Samaniego, 2007).  

 

I Spanien visar studier att hälften av alla inneliggande strokepatienter som uppfyllde 

behandlingskriterierna för trombolys, inte kunde behandlas på grund av förseningar i 

utredningen (Vera et al, 2011). För att möjliggöra snabb trombolys, rekommenderar American 

Stroke Association (ASA) att röntgen undersökning av hjärnan påbörjas inom 25 minuter från 

det att patienten uppvisar strokesymtom (Adams et al, 2007). Att inte alla inneliggande 

strokepatienter får behandling visar en annan vetenskaplig artikel. Enligt Manawadu et al 
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(2014) stod stroke hos inneliggande patienter för cirka 5 % av alla akuta stroke vid ett stort 

universitetssjukhus. Tiden för symptom debut var inte känd i 20 % patientfall trots att de låg 

på ett sjukhus och närmare 20 % av patienter som skulle ha varit lämpliga för trombolys 

nekades behandling på grund av sen remiss. Tidig remiss till strokespecialist ledde till tidig 

bedömning, trombolys, olika vaskulära utredningar och behandling på en strokeenhet, vilket 

har bidragit till bättre funktionella utfall efter 90 dagar. Det förekommer olika uppgifter i 

litteraturen om när trombolys ska ges till strokepatienter.  Enligt Hacke et al (2008) kan akut 

ischemisk stroke (AIS) vara behandlingsbar om behandlingen ges tidigt. Om trombolys 

behandling påbörjas inom 4,5 timmar efter de första symptomen är det bättre prognos och 

resultat. Den senaste evidensen (Wardlaw et al, 2014) bekräftar att trombolys behandling kan 

vara lönsamt även upp till 6 timmar efter strokedebut, men störst nytta ses om behandlingen 

påbörjas inom de tre första timmarna.  Det är viktigt att belysa och se över hur processer kan 

förbättras för inneliggande patienter som får stroke.  

 

I strokeprocessen är det viktigt med röntgenundersökning och målet med undersökningen är 

att säkerställa den optimala behandlingen för varje patient under kortast möjliga tid (Kurza, 

Ringstadc, Odlanda, 2015). Eftersom tiden från ”dörr till nål” är avgörande rekommenderas 

att varje strokecenter har enkel och lättillgänglig tillgång till röntgen vilket skulle leda till den 

snabbaste och mest tillförlitliga diagnosen. 
 

Strokevården på Sahlgrenska universitetssjukhuset 

 

Stora förändringar har under senare år skett inom strokevården. På Sahlgrenska sjukhuset har 

det tillkommit en ny byggnad 2009, specialiserad på strokevård. Inom Sahlgrenska 

Universitetssjukhuset finns strokeenheter på Mölndals sjukhus, Östra sjukhuset och på 

Sahlgrenska sjukhuset. Komplicerade fall och patienter som är yngre vårdas i första hand på 

strokeenheten på Sahlgrenska sjukhuset (Sahlgrenska sjukhuset, 2014).  

Riksstroke är ett register med olika kategorier av statistik kring stroke patienter. Trots det, i 

rapporten för Riksstroke 2014 finns inte mycket data publicerad som är direkt relaterad till 

inneliggande strokepatienter. Det som behandlas till största del i Riksstroke är direktinlagda 

patienter, d.v.s. patienter som kommer in med ambulans till sjukhuset, och patienter som 

kommer från andra sjukhus. Utifrån vetenskapliga artiklar som har skrivits i olika delar av 

världen dras en slutsats att inneliggande patienter som får stroke är en grupp av patienter där 

det tar längre tid att få en bra strokevård (Masjuan et al, 2008; Cumbler et al, 2009). 

 

På Sahlgrenska universitetssjukhuset har det pågått ett målinriktat arbete tvärprofessionellt 

med att sammanställa en ny värdegrund. Det som har definierats är ”Tillsammans för 

patienten, med patienten”. För att kunna implementera detta inom vården för inneliggande 

strokepatienter behövs olika insatser inom de olika enheterna som strokepatienter passerar.  

Kvalitetsförbättring av strokevården på Sahlgrenska sjukhuset 

 

En möjlighet till att testa och analysera resultat av sitt arbete kan göras med hjälp av PGSA 

(Planera, Göra, Studera, Analysera) cyklar (Nelson et al, 2007). PGSA cyklar öppnar 

möjligheter för personalen att analysera sitt arbete på avdelningen och studera resultat, införa 

förändringar till nästa gång och återigen analysera hur man har jobbat. På ett stort sjukhus 

som Sahlgrenska sjukhuset, där alla är specialiserade inom sitt område är det möjligtvis ännu 

viktigare att göra PGSA cyklar i samband med insatser som görs när en inneliggande patient 
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drabbas av stroke.  När en patient drabbas av stroke bör det finnas en utarbetad plan för 

omhändertagande för att snabbt diagnostisera och starta behandling.  

 

 

PGSA cyklar består av P-planera, G-göra, S-studera och A-analysera. För inneliggande 

patienter som får stroke på sjukhuset skulle en första PGSA kunna göras på följande sätt: P- 

planera, bilda en tvärprofessionell grupp vilken gör en analys av nuvarande läget. I uppdraget 

ingår att samla in kunskap från andra universitetssjukhus och analysera nuvarande PM som 

finns på Sahlgrenska sjukhuset som berör stroke. G-göra, utarbeta ett första förslag på vad ett 

nytt PM bör innehålla utifrån det som saknas, ha kommunikation på sina avdelningar om det 

pågående projektet och bestämma en tidsram på förslagvis 3-6 månader där gruppen har 

återkommande möten. S-studera, studera kunskapsläget över de senaste åren i ämnet, se om 

det finns MedControl som har gjorts inom sjukhuset och analysera dem. Och slutligen den 

sista fasen A-agera då ett första utkast till PM sammanställs, diskuteras och implementeras på 

respektive vårdavdelningar.  

 

Nationell kvalitetssäkring 

 

Socialstyrelsen (2006) ger riktlinjer för att kunna kvalitetssäkra vården. För att 

kvalitetssäkrasäkra vården av bl. a. inneliggande patienter som får stroke under 

sjukhusvistelse kommer följande områden att belysas i denna uppsats: 

 

1. Effektiv hälso- och sjukvård 

Med effektiv hälso- och sjukvård avses att tillgängliga resurser utnyttjas på bästa sätt för att 

uppnå uppsatta mål. Detta innebär att vården utformas och ges i samverkan mellan vårdens 

aktörer baserat på tillståndets svårighetsgrad och kostnadseffektiviteten för åtgärderna. 

 

2. Kunskapsbaserad och ändamålsenlig hälso- och sjukvård 
Kunskapsbaserad och ändamålsenlig hälso- och sjukvård innebär att vården ska bygga på 

vetenskap och beprövad erfarenhet och utformas för att möta den individuella patientens 

behov på bästa möjliga sätt.  

 

3. Säker hälso- och sjukvård 

Säker hälso- och sjukvård innebär att vårdskador förhindras genom ett aktivt 

riskförebyggande arbete. Inom alla delar av vården ska det finnas en plan för att minimera 

risken för vårdskador. Patienter som får stroke på sjukhus bör omhändertas på ett effektivt och 

säkert sätt. Säker vård består av många komponenter och kan analyseras och implementeras 

på olika sätt. Diskussionen i denna uppsats utgår ifrån Bataldens modell om mikrosystem 

(Batalden, Mohr, 2002). Modellen beskrivs i åtta områden som berör mikrosystem. Dessa 

områden är: integration av information, mätningar, ömsesidigt beroende mellan vårdteamets 

nyckelspelare, stöd inom det större systemet, constancy of purpose (beständigt syfte), 

anslutning till samhället, investera i förbättring och anpassning av roll och utbildning. 

 

Om förbättringsvägen i mikro-, meso- och makrosystem  

 

Eftersom stroke är en av de främsta orsakerna till dödlighet och neurologiskt handikapp för 

vuxna i världen är det viktigt med förbättringar. Även små förbättringar i vården av stroke 

patienter kan ha effekt till det bättre för hela befolkningen (Hugh, 2003). 
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Förbättringar inom sjukvården kan delas in i tre faser. Fas nr 1 består av att definiera 

projektets fokus. I den här fasen jobbar alla deltagare hårt och anstränger sig att hitta 

lösningar och vägar till förbättringar. I fas nr 2 ligger fokus på mikrosystem där chefer och 

ledare i mikrosystemet uppmuntrar dessa att använda deras möjligheter samt planera och 

införa förändringar som en del av arbetet i mikrosystem. Personal som är en del av 

högpresterande mikrosystem känner sig som särskilt utvalda och unika. Det skrivs mycket om 

den här typen av mikrosystem, den extra ordinära vård de levererar och de har bra rykte. I den 

här gruppen av mikrosystem finns det de som jobbar på sina förbättringar och som lockas av 

möjligheter till förbättring och framåtanda. I fas nr 3 ligger förbättringsfokus på mesosystem. 

Det framgångsrika jobbet mikrosystemet har gjort sprids till andra mikrosystem och det väl 

fungerande mikrosystemet räcker en hand till andra mikrosystem som vill vara på samma väg. 

Här finns det en möjlighet att sammanföra de mikrosystem som en specifik grupp patienter 

går igenom i sin vård. I fas nr 4 blir målet för förbättring accepterad och införlivad på olika 

nivåer inom organisationen. De olika delarna av makrosystemet får förståelse för målet med 

förbättring. I den här fasen jobbar personalen både inom sina system och samarbetar med 

andra system med att nå det uppsatta målet (Nelson et al, 2007). 

 

Syfte 
 

Syftet med studien är att identifiera händelser som har varit kritiska i omhändertagandet av 

inneliggande patienter som insjuknar i stroke.  

 

Material och metod  
 

 

Design 
 

Metoden för studien som har använts heter CIT (Critical Incident Technique). Det är en 

kvalitativ metod av deskriptiv karaktär och enligt grundaren av metoden kan datainsamling 

ske på flera olika sätt. Metoden kan användas genom att samla in information genom direkta 

observationer, intervjuer, enkäter eller självrapporter (Flanagan P, 1954). Metoden består av 

följande fem steg: identifiera syfte och forskningsfrågor, identifiera typer av händelser att 

samla in data kring, insamling av data/information, analysera data och redovisning av resultat 

(Schlutter, Seaton, Chaboyer, 2007). Med CIT metoden definieras den kritiska incidenten 

tydligt vilket innebär att det är väldefinierat vad som behöver forskas om och rapporteras. CIT 

kan ses som en väg för deltagare att analysera och skapa djupare förståelse för sina 

upplevelser. Forskaren gör en ansats att definiera samt ge en mening och presentera 

deltagarnas upplevelser (Sharoff, 2008). 
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Urval 
 

Sex avdelningar med olika inriktningar på Sahlgrenska sjukhuset erbjöds att delta. Av sex 

avdelningar intervjuades personal från fem avdelningar. Chefen på den sjätte avdelningen 

hade p. g. a. tidsbrist och arbetsbelastning ingen möjlighet att hjälpa till. Kriterier för urval av 

avdelningar utgick från Riksstrokes rapport för 2014 och vetenskapliga artiklar. Riksstroke är 

en del av kvalitetsregister för strokepatienter i hela Sverige. Andra avdelningar inkluderades i 

studien när det konstaterades att Riksstrokes uppgifter inte räckte till som bas att utgå ifrån, 

anledningar till detta tas upp senare i studien. Ett krav för att patienten ska vara registrerad i 

Riksstroke är att patienten ska ha fått en stroke diagnos. Deltagarna i studien som intervjuades 

var sjuksköterskor som har varit med om att någon av deras patienter har uppvisat 

strokesymptom och att patienten därefter skickats för utredning.  

 

 
Inklusionskriterier  Exklusionskriterier  

Legitimerade sjuksköterskor som har varit med om 

den specifika händelsen 

Andra personalkategorier 

 

Händelsen inträffade på Sahlgrenska sjukhuset Andra sjukhus 

Avdelningar som behandlar patienter med riskfaktorer 

för insjuknande i stroke 

 

Avdelningar som är med i Riksstroke och andra 

avdelningar 

 

Tabell 1.1 Inklusions- och exklusionskriterier  

 

Genomförande  

Informationsbrev skickades till vårdenhetschefer för avdelningar där patienter har fått stroke 

under sin inläggning på Sahlgrenska sjukhuset samt till avdelningar där patienter har 

genomgått en vårdhandling som har stroke som riskfaktor (bilaga nr 1). Efter 

vårdenhetschefernas godkännande genomfördes intervjuer med 10 sjuksköterskor.  

Informanter som anmälde sig frivilligt delgavs information (bilaga nr 2) och samtycke för 

påskrift (bilaga nr 3). Fem informanter fick informationsbrev via mail innan intervjutillfället. 

Enligt CIT metoden är det möjligt att även få svar på frågor skriftligt och till en avdelning 

skickades frågorna med möjlighet att svara skriftligt men inga svar har kommit in. Intervjuer 

genomfördes på en lugn och avskild plats på de respektive fem avdelningarna. I början av 

intervjun förklarades studiens syfte, frivillighetsprincipen, att intervju skulle spelas in och att 

det är enbart studiens författare som har tillgång till inspelat material. Instruktionen var att 

sjuksköterskan skulle tänka på ett specifikt fall där strokesymtom uppkom när patienten var 

under sjuksköterskans vård. Frågorna ställdes i samma följd till alla informanter. Intervjuerna 

var av olika längd, från cirka 11 till 27 minuter, intervjuguiden med frågor förbereddes enligt 

CIT metoden (bilaga nr 4).  
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Analys  
 

Insamlad data kategoriserades enligt Burnards fyra stegs analysmetod (Burnard, 1996). 

Metoden innebär att intervjuare induktivt och utifrån syftet letar efter incidenter och därifrån 

ser meningsbärande enheter som i analysarbetet leder fram till kondenserade enheter, 

subkategorier och kategorier.  Efter att intervjuer spelades in, transkriberades de och analysen 

började. Efter en genomläsning av intervjuerna började identifiering av kritiska incidenter. De 

identifierade incidenterna blev meningsbärande enheter vilka vidare omvandlades till 

kondenserade enheter inkluderande viktig data. Vidare identifierades subkategorier och 

kategorier som kunde svara på syftet. När allt var klart lästes intervjuer igen för att se om 

någon viktig incident hade missats.  

 

 

Meningsbärande 

enheter 

Kondenserade 

enheter 

Subkategorier Kategorier 

…Troligtvis var det väl 

på vägen från 

intensiven och till vår 

avdelning, patienten i 

fråga var påverkad när 

hon kom. Men hon 

hade inga symtom 

enligt sjuksköterskan 

när de åkte från 

TIVA… 

Det hände på vägen 

från TIVA(Thorax 

intensiv 

vårdavdelning) till 

patientens avdelning 

Patientens symtombild 

förändras  

 

Oförutsedd  

händelse  

 

 

En ny doktor hade vi 

som var väldigt osäker 

sätts in på natten, jag 

vet att vi fick ringa 

väldigt många ggr, jag 

tycker att han kunde ha 

varit lite snabbare… 

Osäker doktor sätts in 

på natten och 

personalen fick ringa 

många gånger 

Tillgänglighet till 

behandling för den 

strokedrabbade  

 

Kunskap och 

kompetensbrist  

 

Patientsäkerheten 

påverkas av enhetens 

resurser 

Man har inte tillgång 

till kurator, logoped, 

allt, det finns 

sjukgymnast, det finns 

arbetsterapeut, men 

arbetsterapeut, det är 

inte samma tillgångar 

som på stroke av. Här 

på thorax tar allt längre 

tid…. 

Det finns inte samma 

resurser till 

rehabilitering efter 

stroke på andra 

avdelningar 

Vården organiserad 

utifrån specifika 

discipliner  

 

Specialistvårdens 

baksida 

Tabell 1.2 Ett exempel på analysprocessen  

Etiska överväganden 

 

Enligt Vetenskapsrådet är de etiska principerna för studier i Sverige informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet  (Vetenskapsrådet, 2002).  

Informationskravet uppfylldes genom att ett informationsbrev skickades till alla deltagare 

innan intervjun. Informationsbrevet innehöll information om studien samt kontaktuppgifter 

till ansvarig forskare. Vid intervjutillfället, innan frågorna började ställas gick man igenom 
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informationsbrevet och förklarade ytterligare vad studien gick ut på. Informanten behöll en 

kopia av informationsbrevet. Samtycke skrevs på av informanten med full förståelse att det 

var frivilligt att delta och även att avbryta när som helst utan att behöva ange en orsak. 

Konfidentialitet garanterades genom att inga deltagares namn anges i resultatredovisningen 

utan informanterna citeras med ett givet nummer. Nyttjandekravet innebär att inget register 

har upprättats, intervjumaterialet har använts enbart till studien och ingen obehörig skulle ha 

tillgång till intervjuer. Enligt Etikprövningslagen krävs det inget etiskt godkännande om inte 

studien involverar fysiska eller psykologiska interventioner för studiens deltagare 

(Etikprövningslagen, 2003). Denna magisteruppsats uppfyller alla ovan nämnda krav. Etiska 

överväganden granskades utifrån blanketten för etisk egengranskning av examensarbete vid 

HHJ redan under planeringsstadiet.  

Resultat 
 

Stroke händer alltid som en oförutsedd, plötslig händelse. Den kan hända varsomhelst och 

närsomhelst. När det händer på sjukhus påverkas omhändertagandet av patienten av olika 

faktorer. De olika faktorerna påverkar händelseförloppet för omhändertagande av stroke 

patienter på olika nivåer inom sjukhuset. På mikronivå ligger fokus på att se strokesymtom 

uppträda, sjuksköterskans arbetssätt och kontakten med anhöriga och utmaningar med detta. 

Intervjuerna visar att sjuksköterskan kan känna sig ensam, utan stöd hos ansvarig läkare på 

avdelningen vilket påverkar vidare utredning av strokepatienter. Samarbete och 

kunskapsutbyte brister på mesonivå och behöver ses över. På makronivå ses vilka brister 

förekommer utifrån specialistvårdens organisation, t.ex. att det kan förekomma hinder i att 

behandla stroke patienten och hinder som uppkommer på vägen till rätt behandling.  

Ur analysen framkom tre kategorier: oförutsedd händelse, bristande resurser riskerar 

patientsäkerheten och specialistvårdens baksida/organisatoriska hinder. Dessa baseras på sju 

subkategorier vilka presenteras i tabell 1.3, se nedan.  

 

Subkategorier Kategorier 
Patientens symtombild förändras 

Sjuksköterskans splittrade arbetssituation kan 

skapa ansvarskonflikt 

Anhöriga drabbas också 

  

Oförutsedd händelse  

 

 

Tillgänglighet till behandling för den 

strokedrabbade  

Kunskap och kompetensbrist  

 

Bristande resurser riskerar 

patientsäkerheten  

Vården organiserad utifrån specifika 

discipliner  

Komplexitet i att kunna behandla patienten 

 

 

Specialistvårdens baksida / organisatoriska 

hinder 

Tabell 1.3 Sammanställning av subkategorier och kategorier  
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Oförutsedd händelse  
 
”Stroke kommer som en blixt från klar himmel, det kan hända varsomhelst, närsomhelst.”  

 (Informant 5) 

Patientens symtombild förändras  

 

Strokesymtom kan komma närsomhelst och varsomhelst ”.. hon kunde inte finna ord. Så man 

förstod jo att det måste ha inträffat någonting, för strax innan hade hon jo varit som vanligt.” 

(Informant 2) Det första tecknet på att någonting inte är som det har varit är att patientens 

tillstånd förändras. Tillståndet förändras genom att vissa symtom uppkommer som kan vara 

väldigt tydliga, som afasi eller att patienten visar upp tydlig svaghet i ena sidan av kroppen. 

De otydliga symtomen kan vara svårare att upptäcka och se. De kan yttra sig i trötthet eller 

bålinstabilitet. Att det kan ske så fort, under tiden patienten förflyttas från en avdelning till 

annan delger nästa informant ”…sen så gick jag in efteråt, efter att jag fått rapport och det 

här stämmer inte alls med den rapporten jag fick, patienten hade svaghet…och påverkan på 

talet.” (Informant 9) Patienter som har varit vid medvetande och mobila börjar känna oro när 

symtom uppkommer. Detta kan skapa oro hos patienten och det kan vara svårt att förstå vad 

det är som händer. ”Han hade inte insikt från början och förstod inte varför han inte skulle 

upp och gå, så det tog ett tag innan han förstod vad som hade hänt.” (Informant 3) 

Tid är hjärna och när man vet detta kan det kännas stressigt att inte veta när tiden för stroke 

debuten var. Patienter som nyligen har vaknat ur narkos är en riskgrupp. I de fall vet man inte 

vid vilken tidpunkt stroke har inträffat, samtidigt ligger svårighet i att tolka deras tillstånd 

eftersom patienter kan vara groggy och av den anledningen visa upp symtom som kan tolkas 

olika. ”Det är svårt, våra patienter som vaknar upp och har varit sövda då märker du kanske 

inte, då är det svårt att ställa en tidsaspekt när inträffade det. Sen är den svårigheten här, de 

är ganska groggy, och det kan vara svårt att upptäcka de här symtomen.” (Informant 10) 

 

Sjuksköterskans splittrade arbetssituation kan skapa ansvarskonflikt 

 

En sjuksköterska har sällan ansvar för bara en patient. När en av patienterna sjuksköterskan 

har ansvar för börjar uppvisa strokesymtom skapas ett behov av större omhändertagande kring 

den drabbade patienten. Situationen kan skapa oro hos sjuksköterskan och avbryta de dagliga 

rutinerna. Oron grundas på känslan att man inte kommer att kunna ha en överblick över de 

andra patienterna och att inte kunna erbjuda bra och rätt vård”…mitt i medicin utdelningen, så 

jag vet inte om de andra patienterna kan ju få sina, jag kan liksom inte bara låta henne vänta, 

vänta lite så ska jag gå dela färdigt. Det fördröjer hela arbetsdagen…”. (Informant 1) 

Anhöriga drabbas också  

 

Det kan vara svårt för anhöriga att förstå den uppkomna situationen ”..alla förstår inte riktigt, 

då är det värre för anhöriga. Det är ju anhöriga i den här biten som är väldigt hårt 

drabbade”. (Informant 5) Det kan uppkomma missförstånd och även många frågor ”… det var 

mest kritiskt för dem för de hade trott att hon hade fått hjärnblödning i ordens rätta 
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bemärkelse asså de undrade om hon skulle opereras”. (Informant 6) Som anhörig behöver 

man veta hur illa det är och om den drabbade kommer att kunna leva ett vanligt liv igen  

”… de vill ju veta hur ska det bli. Kan han börja arbeta, kan han komma hem, vad händer nu 

och det är liksom en allmän oro. Kan han leva som vanligt? Så möjligtvis så hade jag kanske 

önskat att vi hade en patientanhörig broschyr att de kan få det i handen ”. (Informant 4) 

 

Bristande resurser riskerar patientsäkerheten  

Tillgänglighet till behandling för den strokedrabbade  

 

Trombolys sjuksköterska på Sahlgrenska sjukhuset har ansvar när det blir strokelarm och 

möter upp patienten som kommer med strokesymtom. Tillgängligheten till omedelbar 

behandling för strokelarm patienter finns. Samtidigt har samma sjuksköterska ansvar för 

andra patienter på sin hemavdelning. Patientsäkerheten kan i de fallen äventyras för patienter 

som är på avdelningen” ….man kan ha 3-4 riktigt dåliga patienter, de kan vara trackade och 

allt möjligt och mycket mediciner så har vi telefonen och så ska vi ha telefonen. Sen så hade 

vi så att narkos inte kunde möta upp neurologen här på röntgen och då ringer de på oss och 

då går vi ner och där blir det direkt avbrott i kedjan. Då lämnar vi våra svårt sjuka patienter 

för att gå på ett larm”. (Informant 5) 

Kunskap- och kompetensbrist  

 

Ett stroke PM finns tillgänglig i databasen på sjukhuset och ska vara lättillgängligt för alla. 

Intervjuer visar att det finns olika anledningar till att stroke PM inte finns lättillgänglig.  

I den stressiga situationen är det inte alltid lätt att hitta strokekontroller ”började titta var har 

vi PM för strokekontroller för jag måste veta, och då så hittade jag självklart inte 

strokekontroll listan… då fick jag ringa till stroke avdelningen och då faxade de till mig. Så 

det tog ju en liten stund” (Informant 1). En annan anledning till att strokekontroller inte finns 

utskrivna kan vara att man ska vara papperslös på Sahlgrenska sjukhuset. ”… det är så här, 

att planen är så här att man ska ha så lite papper som möjligt”. (Informant 6) 

Informanter har uppgett att det finns kunskapsbrist i alla personalgrupper när det gäller stroke.  

Det är inte enkelt för sjuksköterska att svara på frågor om stroke ”det var mycket frågor från 

undersköterskor, som jag inte kunde svara på… Jag tror att man skulle tjäna på att ha mer 

utbildningar, asså alla vet ju tecknen på stroke”. (Informant 1) 

 

För att öka kunskapsnivå i personalgrupper har det kommit olika förslag vad man skulle 

kunna göra som ”..att man skulle kunna ta hit en från stroke, en neurolog, för vi har ju ändå 

lite frågeställningar, t ex när de har haft en stroke hur mycket ska de vila, hur mycket ska man 

aktivera dem”. (Informant 3) Det finns en önskan och behov av samarbete mellan enheter men 

enligt informanterna finns brister i samarbete. Samarbete mellan enheter kan se olika ut, både 

utbyte av kunskaper och för rehabiliteringens skull. Kunskapsutbyte mellan olika områden 

inom sjuksköterskegruppen existerar inte, trots att det finns ett uttalat behov av det.  

”Så lite större lite utbyte sjuksköterskor emellan, inte bara att man kan skicka en remiss 

doktor till en annan doktor. Utbyte existerar inte… men jag tycker att det är synd att man inte 

utnyttjar de kunskaperna ännu mer, sjuksköterska till sjuksköterska”.  (Informant 10) 
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Det är viktigt med bra tvärprofessionellt arbete för att man alltid tar hand om patienten som 

ett team. Tillgång till läkare kan se olika ut beroende på vilken tid på dygnet det är. När 

sjuksköterskan inser att något allvarligt händer med patienten är det avgörande att bli tagen på 

allvar oavsett när på dygnet incidenten inträffar”… hade samma incident inträffat på kvällen, 

ex vid kvällsfikat då hade man kanske fått om man sökte jouren, hade man fått inskärpa med 

mer allvar att man står på sig och säger att man är orolig, det kan trots allt vara en 

blödning.”  (Informant 6) 

 

Att sätta in oerfarna läkare jourtid kan leda till att sjuksköterskan inte känner att hen får stöd 

vid allvarliga situationer vilket en del informanter har fått uppleva ”..hade jag inte vetat vad 

jag skulle göra, min jour visste absolut inte vad han skulle göra liksom att det var så bråttom, 

det tidsfönstret, det kände jag, det hade inte vår doktor koll på och att det fanns den 

möjligheten att göra trombectomi, det visste han inte heller”. (Informant 10) 

 

Specialistvårdens baksida/organisatoriska  

hinder 

Vården organiserad utifrån specifika discipliner  

 

Vården på Sahlgrenska sjukhuset är specialiserad.  Det tar tid för ny personal att lära sig det 

de behöver inom sitt specifika område. Därför kan det uppkomma svårigheter i att utöva sin 

profession helt rätt alla gånger bl. a. när det kommer till att se strokesymtom ”man ser inte 

exakt för man är inte van, de svårigheterna hos patienten. Kanske man ser om svårigheter är 

grova, typ patienten kan inte röra armen, benen, kan inte tala, men man ser inte de lite 

svårare, typ neglect eller man ser inte om patienten har dysfagi, sväljningssvårigheter..”. 

(Informant 8) Att vårda en strokepatient har sina utmaningar och för ovan personal kan det bli 

svårt och leda till att det fortsätter vara fel ” och det är återigen oerfaren personal som 

arbetar som inte förstår hur viktigt det är, kanske inte ens känner till så fungerar hjärnan så 

där kan jag se en riskfaktor att det fördröjs och blir fel, att det lär in fel gångmönster”. 

(Informant 4) Inneliggande patienter som får stroke och har annan behandling samtidigt kan 

bli svåra att flytta inom sjukhuset. Även erfaren personal som jobbar inom sitt 

specialistområde kan försvåra patient övertagandet om patienten har något de inte är vana vid 

att hantera. ”Det fanns ett väldigt stort motstånd på strokeenheten att ta över patienten, trots 

att vi sa att vi kan komma över och utbilda på pumpen, vi ville att han skulle få rätt vård för vi 

är inte bra på att behandla patienter med stroke”.  (Informant 3) Brist på stroke vårdplatser 

nämns av några informanter där en av dem säger ”Jag tycker att man kanske behöver satsa 

lite mer på strokeavdelningen så att det finns fler vårdplatser”. (Informant 8) 

 

Komplexitet i att kunna behandla patienten 

 

Att ge trombolys kan bli räddning för strokepatienter. Intervjuer med sjuksköterskor visar på 

att det finns en komplicerad bild när det kommer till läkemedel i samband med stroke. En av 

svårigheterna är att det inte är möjligt att ge tromoblys pga. patientens andra läkemedel. 

”Så är det ju när man har gått igenom hjärtkirurgi kan du inte ge trombolys för att det ger 

kontraindikation ” Informant 10 ”Läkemedels mässigt, han kunde ju inte få någon actilys 

behandling eller så, det fick han inte, han var ju antikoagulerad så att det gav vi inte, det 

vågar man inte ge en patient med hjärtpump”. (Informant 3) När patienter redan har 
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blodförtunnande kan det bli missvisande för personalen. Det blir inte personalens första tanke 

att det kan vara strokesymtom. Med andra ord kan patientens läkemedel vilseleda ansvarig 

sjuksköterska. ”Plus det roligaste av allt, men patienten stod på trombyl, så därför tänkte vi 

inte genast att det var stroke eftersom hon stod på blodförtunnande, så vi arbetade oss fram 

till att det var stroke”. (Informant 6) Problem med läkemedel kan också yttra sig i frånvaro av 

dessa, d.v.s. att läkemedel inte finns tillgängligt på avdelningen. ”Och så var det det här med 

läkemedel, vi är inte vana, vi har jo inget så, vi har inte de läkemedlen så att vi börjar 

medicinering själva”. (Informant 1) 

Strokeenheten har mer resurser och tillgång till specifika resurser för stroke patienter. När 

stroke inträffar på en annan avdelning upplever informanter att det inte finns tillräckliga 

resurser för stroke rehabilitering. ”Man har inte tillgång till kurator, logoped, allt, det finns 

sjukgymnast, det finns arbetsterapeut men det är inte samma tillgångar som på stroke 

avdelning.” (Informant 8) Patientens lidande kan bli stort om stroke omhändertagande inte 

går rätt till. När patienter inte får rätt behandling i tid, vilket är oerhört viktigt vid stroke, kan 

det leda till allvarliga konsekvenser för patienten. ”Det gick för lång tid, sa vår sjukgymnast i 

alla fall. Nu kan vi inte få tillbaka de här funktionerna, de har fått för lite träning… Som sagt 

det här är snart två år sedan och han är fortfarande inte accepterad för att bli 

transplanterad, han kan inte leva själv heller, han har personliga assistenter hela tiden.” 

(Informant 3) 

 

Resultatdiskussion 
 

I resultatet framkom tre kategorier: oförutsedd händelse, bristande resurser riskerar 

patientsäkerheten och specialistvårdens baksida/organisatoriska hinder. Vissa subkategorier 

går över gränserna för mikro-, meso- och makrosystem och det kan vara svårt att urskilja de 

olika systemen. På ett stort sjukhus som Sahlgrenska sjukhuset är det förståeligt att det är så 

eftersom vården är specialiserad. Det är viktigt att komma ihåg vikten av ett bra samarbete 

både tvärprofessionellt på avdelningar och enheter mellan. Kunskapsutbyte som personalen 

har är oerhört viktigt om man ska erbjuda vård enligt Sahlgrenskas nya värdegrund 

”Tillsammans för patienten, med patienten”. Resultatet diskuteras nedan med bl. a. 

utgångspunkt från de områden som beskrivits av Batalden (Mohr, Batalden, 2002). 

Effektiv hälso- och sjukvård 

 

Varje sjukhus kan beskrivas som ett system som i sig definieras som ett nätverk av 

komponenter som är beroende av varandra och som ska arbeta tillsammans mot samma mål 

(Demming, 1986). Utifrån resultat i denna studie, som berör effektiv sjukvård för 

inneliggande strokepatienter kan kritiska händelser finnas i mikro-, meso- och makrosystem. I 

mikrosystem är ett exempel på en kritisk händelse att en sjuksköterska har en splittrad 

arbetssituation. I de fall då hen har ansvar för flera patienter och när en av patienterna 

uppvisar strokesymtom skapas belastning och oro för att de andra patienternas vård kan 

påverkas. På meso- och makronivå är kritiska händelser kunskapsbrist och dåligt eller ej 

existerande utbyte enheter mellan. Det finns ett uttalat behov av samverkan mellan olika 

områden. Samverkan mellan olika områden organiseras vanligtvis i multidisciplinära team. 

Den sortens team kan definieras enligt Øvretveit (1993) som en liten grupp människor, 

vanligtvis från olika yrken, som arbetar tillsammans över formella organisatoriska gränser för 
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att tillhandahålla tjänster till en specifik grupp klienter. Den specifika grupp klienter, vilket i 

det här fallet är inneliggande strokepatienter, börjar sin väg på sjukhuset inom mikrosystemet. 

Ett team består av olika professioner och resultatet visar att sjuksköterskorna kunde uppleva 

osäkerhet hos läkare som kan leda till att de själva måste ta det största ansvaret eller att de 

måste visa allvar för att få snabb respons. Patienter fortsätter sin väg genom olika enheter på 

sjukhuset. Förbättringar i omhändertagande av inneliggande strokepatienter behövs. För att 

åstadkomma förbättringar inom detta område behövs ett strukturerat tillvägagångssätt. Ett 

teamorienterat arbetssätt där alla professioner är inblandade och ett samarbete mellan olika 

enheter uppstår. Ett förbättringssätt är att göra ett projekt och jobba med det i fyra faser 

(Nelson et al, 2007). Fas nr 1 består av att fokusera på att definiera projektfokus. I den här 

fasen jobbar alla deltagare hårt och anstränger sig att hitta lösningar och vägar till 

förbättringar. En av förändringarna i mikrosystem som skulle effektivisera personalens arbete 

är att ha en enkel tillgång till stroke PM. På Colorado universitetssjukhus har man 

tvärprofessionellt och i samarbete mellan olika enheter arbetat med flödeskartor och processer 

som sker med alla fallgropar när en inneliggande patient får stroke under sin sjukhusvistelse. 

De första åtgärderna var att utarbeta en checklista som vårdpersonalen kunde ha i sin ficka, 

annonsera om sitt projekt och ha en utbildningskampanj om stroke (Cumbler et al, 2012). I fas 

nr 2 ligger fokus på mikrosystem där chefer och ledare i mikrosystemet uppmuntrar dessa att 

använda dessa möjligheter samt planera och införa förändringar som en del av arbetet i 

mikrosystem.  

Kunskapsbaserad och ändamålsenlig hälso- och sjukvård 

 

I fas nr 3 ligger förbättrings fokus på mesosystem. Det framgångsrika jobbet ett mikrosystem 

har gjort sprids till andra mikrosystem och det lyckade mikrosystemet ska räcka en hand till 

andra mikrosystem som vill vara på samma väg. Här finns det en möjlighet att sammanföra de 

mikrosystem som en specifik grupp patienter går igenom i sin vård (Nelson EC et al 2007). 

Det är en mer ambitiös form av samverkan där de berörda organisationerna ingår formella 

överenskommelser om kliniska och andra riktlinjer, vårdprogram eller vårdkedjor av 

aktiviteter som sträcker sig över de organisatoriska gränserna. Dessa överenskommelser ger 

en formell ram som innebär en samordning av samarbete mellan organisationer (Campbell et 

al, 1998; Åhgren, 2003). De flesta av informanterna har grundläggande kunskaper om stroke. 

Däremot upplevde det att de saknade djupare kunskap som kan förmedlas till exempelvis 

andra yrkeskategorier. Studiens resultat visar att sjuksköterskorna är intresserade av ett 

målinriktat, kunskaps- och erfarenhetsbaserat samarbete. De var väl medvetna om vilka 

kunskaps- och kompetensbrister det finns. De flesta av informanterna var införstådda med att 

det bästa för strokepatienterna är att komma till strokeenheten där det finns resurser för rätt 

behandling och även vikten av snabb tillgång till rehabilitering som måste påbörjas på 

sjukhuset. På Colorado universitetssjukhus hade projektdeltagare från berörda enheter 

feedback efter varje strokelarm för inneliggande patienter. I ett system med förstärkande 

feedback kan man inse att små insatser kan få betydande konsekvenser, till det bättre eller till 

det sämre. När man får överblick över systemet har man ofta möjlighet att påverka hur det 

fungerar (Senge, 1990).  I fas nr 4 blir målet för förbättring accepterad och införlivad på olika 

nivåer inom organisationen. De olika delarna av makrosystemet får förståelse för målet med 

förbättring. I den här fasen jobbar personalen både inom sina system och samarbetar med 

andra system med att nå det uppsatta målet (Nelson et al, 2007). 
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Säker hälso- och sjukvård 

 

Med hänvisning till resultatet för detta arbete kan man se att alla nedan beskrivna delar av 

Bataldens modell för mikrosystem kan likaså gälla inom meso- och makrosystem. Precis som 

det är viktigt att arbeta inom varje mikrosystem med nedan skrivna punkter kan inget 

mikrosystem arbeta lyckat enbart i sin värld utan ett arbete över gränserna behöver ske inom 

meso- och makrosystem.  

 

1.1 Integration av information  

Det specifika inom högpresterande mikrosystem är integrering av information. Mikrosystem 

varierar beroende på hur väl informationen är integrerad i det dagliga arbetet och den roll som 

tekniken spelar för att underlätta implementering av information. I studien framkom att olika 

typer av information är viktiga vid omhändertagande av patienten. Information mellan 

personal och patient, information mellan personal och anhöriga och självklart även 

information personalen mellan. För inneliggande strokepatienter är detta livsviktigt i det akuta 

skedet och det har betydelse för resultatet senare i rehabiliteringsfasen. 

 

1.2 Mätningar  

Mätningar att utgå ifrån är viktiga att ha tillgång till innan påbörjar sitt förbättringsarbete. 

Sahlgrenska sjukhuset rapporterar sina mätningar till Riksstroke men statistiken för 

inneliggande strokepatienter i antal och hur många som har fått trombolys behandling har inte 

publicerats i rapporten för 2014. Enligt Riksstrokes statistiker är antalet så litet för given 

trombolys behandling att det kan lika väl bero på slumpen. År 2014 rapporterades 38 

inneliggande strokefall varav 6 stycken fick trombolys behandling, d.v.s. 15 % var 

trombolysberättigade. En stor majoritet av rapporterade inneliggande stroke skedde enligt 

opublicerade uppgifter på strokeenheten. Vad hände med andra inneliggande strokepatienter, 

blev de rapporterade och registrerade rätt? Detta medför att data från registret inte bör 

bedömas som heltäckande. 

 

     1.3 Ömsesidigt beroende mellan vårdteamets nyckelspelare 

Personal som arbetar tillsammans på daglig basis är en grundläggande del av ett mikrosystem. 

Det ömsesidiga beroendet mellan dessa nyckelspelare tenderar att variera över olika 

mikrosystem. Inom mikrosystem där det förekommer en hög grad av ömsesidigt beroende är 

personalen medvetna om vikten av det tvärprofessionella arbete inom vården, medan de med 

en lägre grad av ömsesidigt beroende kännetecknas av personal som arbetar som individer 

utan tydligt sätt att dela information eller kommunicera med varandra. Resultat i denna studie 

visar hur vårdteamets nyckelspelare kan kommunicera på olika sätt och hur beroende man är 

av varandra i krissituationer som en strokedebut. Det visar också att det kan fungera olika allt 

från lyckat samarbete till mindre lyckat samarbete. För att strokepatienter på sjukhuset ska få 

rätt vård och behandling förekommer ett ömsesidigt beroende mellan nyckelspelare i 

vårdteam men medvetande om detta beroende finns inte hos all vårdpersonal. Detta 

förekommer inom mikrosystem samt meso- och makrosystem. De olika parterna är som en 

del av ett samarbete (Edgren, 2008) och därmed utvecklar ett beroende av varandra. Att 

etablera kommunikation är avgörande för ett välfungerande system. Utifrån Sahlgrenskas nya 

värdegrund är det viktigt att förstå det ömsesidiga beroendet som förekommer på ett sjukhus 

och behovet av etablering av kommunikation. Ömsesidigt beroende utifrån patientperspektiv 

är avgörande för ett effektiv och säker patientomhändertagande.  
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        1.4  Stöd inom det större systemet  

En större organisation kan antingen vara hjälpsam eller "giftig" till de ansträngningar som ett 

mikrosystem gör. Resultatet visar på att utmaningar kan yttra sig på olika sätt i den 

specialiserade vården som bedrivs på Sahlgrenska sjukhuset. En av dem är vikten av rätt 

rehabilitering där olika instanser inom det ”större” systemet är berörda och direkt kopplade till 

patientsäker behandling.  Det ”giftiga” i detta område är att svårigheter kan uppkomma om 

patienter exempelvis har ytterligare vårdbehov. Det kan fördröja vårdtiden och därmed 

försämra livskvaliteten för patienter. Ett exempel som framkom i denna studie var när en 

patient med hjärtpump, som annars kan skötas av patienter själva hemma, inte togs emot på 

strokeenheten trots att avdelningens personal erbjöd handledning och utbildning i hur 

hjärtpumpen fungerar. Det har lett till att patienten har fått sämre rehabilitering och har inte 

återhämtat sig i den omfattning som skulle vara möjlig efter sin stroke. Patienten har idag 

behov av assistans dygnet runt vilket inte var fallet innan hen var inlagd på sjukhuset.  

 

         1.5 Investering i förbättring 

En investering i förbättring kommer i form av resurser som tid, pengar och utbildning men 

framför allt handlar det om att skapa en filosofi av förbättring inom mikrosystem. Denna 

egenskap är sammankopplad med " stödet inom den större organisationen " och föreslår ett 

tydligt sätt på vilket större organisation kan stödja mikrosystemets arbete (Mohr, Batalden, 

2002). Inom vissa mikrosystem på Sahlgrenska sjukhusets vårdavdelningar förekommer ett 

kunskapsutbyte och därmed kompetenshöjning. Däremot är utbytet mellan vårdenheter 

bristfälligt och behöver förbättras. För att starta ett samarbete mellan olika enheter kan 

verktyg för kvalitetsförbättring vara ett stöd, exempelvis kan PGSA cyklar användas (Nelson, 

2007). PGSA är ett levande verktyg och arbetet kan alltid fortsätta. Utifrån resultatet, dvs 

framkomna förslag till förbättringar justeras de lokala riktlinjerna för strokevården. I projektet 

är det viktigt att ha med patienter som har fått stroke på sjukhuset för att få patientperspektiv 

(Coulter, 2011) men det är även viktigt att bjuda in anhöriga som är en viktig faktor för 

patientens tillfrisknande.  

  

        1.6 Constancy of purpose (Beständigt syfte) 

En viktig egenskap för ett mikrosystem är att målet, eller vad Demming hänvisar till som " 

beständigt syfte " är förenligt med det stora systemets syfte och guidar arbetet i 

mikrosystemet. Där oföränderligt syfte är högt prioriterat är målet uppenbart för 

mikrosystemet och det är också kommunicerat över gränserna för mikrosystemet. Däremot 

kan avsaknaden av ett tydligt, konsekvent mål vara destruktivt för mikrosystem och slutligen 

för patientvård. Sahlgrenskas värdegrund kan definieras som ett beständigt syfte, Tillsammans 

för patienten, med patienten. Det är ett beständigt syfte som ska guida 

patientomhändertagande inom alla områden. Tillsammans för patienten kan ses genom att 

man på mikro-, meso – och makronivå definierar hur omhändertagande av inneliggande 

strokepatienter ska gå till. Tillsammans med patienten kan även tolkas som att ha patienten i 

centrum på alla sätt vilket alla informanter uttryckte. 

 

      1.7 Anslutning till samhället 

Det har pågått stora kampanjer ute i samhället om stroke som har gett bra resultat. Patienter 

som direktinläggs har vanligtvis någon anhörig med sig. Analys av vetenskapliga artiklar 

visar på att anhöriga till inneliggande strokepatienter sällan är inkluderade. Därmed saknas 

kunskap om deras upplevelser och erfarenheter. Studiens resultat visade att bara en patient 

hade en anhörig närvarande och det fallet berodde på att den anhöriga jobbade på 

avdelningen. Intervjuer visar att stroke påverkar anhöriga till stor del och därmed är det 

viktigt att anhöriga också har en plats i strokevården. Informanter tyckte att det saknas bl. a. 
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bra information i form av broschyrer till anhöriga och att personalen kan ha svårt med alla 

frågor som anhöriga har, delvis p.g.a. tidsbrist och delvis p.g.a. av osäkerhet om vad som 

kommer att hända. För att bekräfta detta togs kontakt med en av artikelförfattarna som har 

haft framgång med projekt för inneliggande strokepatienter. Enligt Ethan Cumbler kan 

resultatet bekräftas; studier saknas där anhöriga nämns märkvärt. Riksstroke har sammanställt 

rapport om anhörigas situation i samband med stroke. Rapporten sammanfattar resultatet av 

de enkäter som Riksstroke skickade till anhöriga och närstående under åren 2009 till och med 

2012. Enligt rapporten finns det ett stort uttalat behov av mer kunskap. Det var bara drygt 

hälften (53 %) som ansåg att de hade tillräckligt med kunskaper, medan övriga ansåg att de 

behövde mer kunskap inom en rad olika områden. De anhörigas uttryckta behov av mer 

kunskap var i stort oförändrat över tiden på alla områden, bortsett från en liten minskning för 

behovet av kunskap om själva strokesjukdomen (Anhörigas situation rapport från Riks-

Stroke, 2014). 

 

        1.8  Anpassning av roll och utbildning.  

Det som behövs inom alla områden för fungerande roll och utbildning är effektiv 

kommunikation och gemensam insats (Perla et al 2013). Framförallt behövs det mer 

utbildning för all vårdpersonal vilket resultatet visar. Dessa delar behövs för att alla ska vara 

på samma sida så att den operativa delen ska definieras och designas för att minimera 

förvirring samt att leda de inblandade till en gemensam förståelse.  

Metoddiskussion  
 

Användning av kvalitativ ansats ansågs meningsfull för en djupare förståelse av hur 

omhändertagandet av inneliggande strokepatienter går till. Möjligheter öppnades upp för 

informanter att beskriva sina erfarenheter med egna ord och tankar (Polit, Beck, 2012).  

Intervjufrågor gjordes utifrån CIT metoden och den går ut på att försöka hitta kritiska 

händelser i insamlad information (Flanagan, 1954 ). Styrkan med CIT metoden är att man kan 

belysa detaljer i kritiska händelser som man inte har identifierat i vanliga fall. Inledningsvis 

när analysarbetet påbörjades upplevdes det av författaren som problematiskt att hon i sin 

bearbetning av materialet letade efter kritiska händelser, och var obekväm med att detta skulle 

kunna tolkas som att hon letat efter fel i personalens yrkesutövning. Många frågor dök upp, 

som, hur kommer informanter att uppleva detta? Att leta efter fel i deras arbete var varken 

syftet eller målet med arbetet. Författaren har utgått från de grundläggande 

forskningsprinciperna vilka är: respekt för personer (autonomiprincipen), godhetsprincipen, 

principen att inte skada och rättviseprincipen. Valet av metoden kan förklaras med att fokus 

läggs på godhetsprincipen och principen att inte skada, vilka innebär att var och en skall 

sträva efter att göra gott och förebygga eller förhindra skada (d v s godhetsprincipen) och att 

andra inte bör utsättas för skada eller risk för skada. För författaren innebär dessa principer i 

praktiken att en studie skall vara väl motiverad och väl upplagd, så att den kan besvara en 

relevant fråga. Svaret har varit att metoden har svarat på frågor rörande kritiska händelser som 

uppkommer i omhändertagandet av inneliggande strokepatienter. Det som har motiverat 

författaren att göra studien har varit strävan efter att göra gott genom att så effektivt och 

tillförlitligt som möjligt komma fram till ny och väsentlig kunskap som kan förbättra 

behandling, omvårdnad eller prevention för inneliggande strokepatienter (Medicinska 

forskningsrådets nämnd för forskningsetik, 2003). En metod som beskriver pågående 

processer och sammanför deras resultat hade varit önskvärt men å andra sidan hade inte 

brister kunnat ses i omhändertagandet av inneliggande patienter som får stroke.  
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En svaghet i studien kan vara att författaren själv aldrig har gjort någon kvalitativ studie men 

hela analysprocessen beskrevs noggrant och skickades kontinuerligt till handledare för att 

försäkra att analysprocessen har gjorts på ett korrekt sätt. En svaghet med CIT metoden kan 

vara att de positiva delarna av det undersökta området inte kommer fram eftersom enbart de 

kritiska händelserna definieras. Tillförlitligheten inom kvalitativ forskning kan bedömas 

utifrån följande kriterier: trovärdighet, överförbarhet och pålitlighet (Guba, Lincoln, 1989). 

 

Trovärdighet  
 

Enligt Bryman (2011) innebär trovärdighet att forskaren under arbetet har säkerställt att 

forskningen utförts i enlighet med de regler som finns. Andra delen av trovärdigheten är att 

studieresultatet rapporteras till informanterna. Författaren har följt de regler och ramar som 

anges av ansvariga för kursen för magisteruppsats vid Hälsohögskolan i Jönköping. På det 

sättet har det första delkriteriet för trovärdighet uppfyllts. Den andra delen av trovärdighet 

planerar att uppfyllas så snart studien är klar.  

 

Överförbarhet  
 

Överförbarhet handlar om hur användbart resultatet är i andra miljöer och situationer 

(Bryman, 2011). Det är svårt för författaren att bedöma hur användbart resultatet är i andra 

miljöer eftersom hon har arbetat enbart på Sahlgrenska sjukhuset de senaste 10 åren. Utifrån 

resultatet kan man se att vissa delar av resultatet, som behovet av bättre samarbete mellan 

enheter, skulle kunna vara användbart inom alla områden och medföra effektivare och säkrare 

hälso- och sjukvård.  

 

Pålitlighet  
 

Ett krav för att säkerställa pålitligheten är att forskaren har varit noggrann när det gäller att 

beskriva alla moment i forskningsprocessen. I detta ingår även en bedömning av hur pass 

korrekta slutsatserna är (Bryman, 2011). Författaren uppfattar att hon har varit noggrann med 

att beskriva de olika moment som har förekommit i forskningsprocessen och även att 

slutsatserna är korrekta. 

Slutsatser 
 

Vid framtida förändringar i vården av inneliggande strokepatienter är det viktigt att ha en bra 

grund att stå på. Till en början är det viktigt med rätt mätningar. Mätningar kan bidra med 

faktaunderlag till var strokeinsjuknande förekommer på sjukhuset. De kan även visa om det 

brister i rapportering av inneliggande stroke på avdelningar. Intervjuer för denna uppsats har 

gjorts på olika typer av avdelningar och omhändertagande av dessa patienter har sett väldigt 

olika ut. Det som behövs är att det startas projekt med målet att snabbare i sjukdomsförloppet 

identifiera dessa patienter. Kampanjen ute i samhället har gett resultat men nu är det viktigt att 

fokus läggs på inneliggande patienter, för det finns inte någon rimlighet och utgör en 

patientsäkerhets risk om en patient som söker akut från hemmet får effektivare 

strokeomhändertagande än vid insjuknande i stroke på sjukhus. I Colorado, USA finns 

information att inhämta från projekt genomfört på Colorado hospital. Projektets mål har varit 

att effektivisera omhändertagande av inneliggande strokepatienter (Cumbler et al, 2009). Det 

projektet skulle kunna vara vägledande i förbättringsarbete kring stroke även om erfarenheter 
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och tillvägagångssätt därifrån kan behöva anpassas till svenska förhållanden. Det är även 

viktigt att förbättra kommunikationen och informationen till anhöriga. Detta visar både 

resultatet där informanter har uppfattat att det brister, samt att anhöriga har uppgett att det 

behövs bättre information (Riksstroke, 2014). 

 

Kliniska implikationer 
För att förbättra omhändertagandet av inneliggande strokepatienter föreslås utifrån studiens 

resultat att: 

 Strokechecklista för vårdpersonal som de kan ha i fickan för att snabbare identifiera 

symtom för eventuell stroke 

 Strokelarm utlöses  

 Läkare litar på sjuksköterskans bedömning och är snabbt på plats 

 Ansvarig stroke neurolog förlitar sig på avdelningsläkarens bedömning 

 Neurolog och trombolys sjuksköterska möter upp patienten på röntgen 

 Första DT(datortomografi) undersökning görs snarast möjligt  

 Feedback på avdelningen och mellan enheter efter insatsen  

 Anhörigas perspektiv behöver lyftas fram och stöd och råd till dem förbättras 

 Strokeregistret behöver kvalitetssäkras så det går att få säkra data på var patienten 

insjuknat i sin stroke för att kunna genomföra studier kring deras vårdprocess   

Förslag till fortsatt forskning 
Utifrån min studie och de behov som finns inom vården av inneliggande strokepatienter kan 

flera förslag till forskning lämnas. De är följande: utarbeta ett samarbete mellan helt olika, 

specialiserade enheter med fokus på riskpatienter så att man tidigt i sjukdomsförloppet kan 

diagnostisera stroke och erbjuda den bästa möjliga vården. Studier för uppföljning av 

kvalitetsregistret för stroke för att se vårdutveckling och outcome för de strokepatienter som 

insjuknar på sjukhus. Behov finns även av studier som belyser anhörigas perspektiv i 

samband med stroke. 

Tillkännagivanden 
Först vill jag rikta ett varmt TACK till informanter som tog sig tid att bli intervjuade av mig.  

Sen vill jag tacka mina handledare för otroligt stöd och handledning.  

Jag vill även tacka mina studiekollegor för tips och alla kloka råd.  

Jag vill tacka min chef Ing-Marie Reuterberg för förståelse.  

Jag vill tacka mina barn för att de har låtit mig ta av vår tid tillsammans för att kunna skriva 

min magisteruppsats.  

Till sist vill jag tacka min man för att jag alltid har ett otroligt stöd i honom.  
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Bilagor 

Bilaga nr 1 

 
 

Patienter som får stroke när de är inlagda på Sahlgrenska sjukhuset och 

vägen till behandling - en kvalitativ studie  
 

Till Vårdenhetschef för avd            på Sahlgrenska sjukhuset   

 

Bakgrund 

 

Stroke, även kallat slaganfall, är en benämning på tillstånd där en person fått en del av sin 

hjärnas nervceller skadade på grund av syrebrist. Patienter som får stroke medan de ligger på 

sjukhuset för andra sjukdomar, visar forskningen, sämre resultat. Det visar att patienter får 

sämre behandlingstid än akuta stroke patienter.  

Olika kroppsfunktioner drabbas och för de flesta patienter är orsaken att blodtillförsel till 

hjärnan avbryts. Mer än 25 % av patienter drabbas av hjärnblödning. Det finns olika metoder 

för att behandla stroke. Tack vare en stor kampanj som kallas AKUT (Ansikte, Kroppsdel, 

Uttal, Tid) har medvetenheten ökat kring stroke. Det finns metoder som ger bra resultat tack 

vare forskning som bedrivs och alla förbättringar som görs.  

Syfte med denna studie är att utforska processer kring patienter som under sin sjukhusvistelse 

insjuknar i stroke. 

 

Tillfrågan om deltagande  
Önskemålet är att få komma till Er enhet och genomföra intervjuer med 2 sjuksköterskor. 

 

Hantering av data  
Intervjun kommer att ta ungefär 45 minuter och skrivas ut samt användas till magisteruppsats 

vid Hälsohögskolan i Jönköping. Resultatet kan komma att publiceras i vetenskaplig tidskrift. 

Då resultatet från studien publiceras kommer enskilda individer inte att kunna identifieras. 

 

Kontakt  
Senada Bektesevic-Lukovic kontaktar Er via telefon inom ett par dagar för att inhämta Ert 

tillstånd att genomföra intervjuer vid Er enhet.  

 

Handledare för studien  
Christina Peterson, Christina.Peterson@ju.se 

Felicia Gabrielsson- Järhult,  gafe@ju.se, 070-7190112 

 

  

Ytterligare information och svar på frågor om studien ges av:  
Senada Bektesevic-Lukovic 

Senada.lukovic@vgregion.s 

mailto:Christina.Peterson@ju.se
mailto:gafe@ju.se
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Vårdenhetschef 

INTYG 

 

Härmed intygas att erforderliga personella, strukturella och ekonomiska resurser finns 

tillgängliga för att garantera patienternas säkerhet i den planerade studien. 

 

Patienter som får stroke när de är inlagda på Sahlgrenska sjukhuset och 

vägen till behandling - en kvalitativ studie  
 

Huvudansvarig för studien är Leg. Röntgensjuksköterska Senada Bektesevic 

 

Handledare Christina Peterson och Felicia Gabrielsson- Järhult vid Institutionen för 

Förbättring och ledarskap, Hälsohögskolan i Jönköping.  

 

 

 

Senada Bektesevic- Lukovic 

Februari, 2016 Göteborg 
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Information om forskningsstudie 

 

Patienter som får stroke när de är inlagda på Sahlgrenska sjukhuset och 

vägen till behandling - en kvalitativ studie  
 

Till dig sjuksköterska som tillfrågas att delta i en kvalitativ studie.   

 

Bakgrund och syfte 

 

Stroke, även kallat slaganfall, är en benämning på tillstånd där en person fått en del av sin 

hjärnas nervceller skadade på grund av syrebrist. Patienter som får stroke medan de ligger på 

sjukhuset för andra sjukdomar, visar forskningen, sämre resultat. Det visar att patienter får 

sämre behandlingstid än akuta stroke patienter.  

Olika kroppsfunktioner drabbas och för de flesta patienter är orsaken att blodtillförsel till 

hjärnan avbryts. Mer än 25 % av patienter drabbas av hjärnblödning. Det finns olika metoder 

för att behandla stroke. Tack vare en stor kampanj som kallas AKUT (Ansikte, Kroppsdel, 

Uttal, Tid) har medvetenheten ökat kring stroke. Det finns metoder som ger bra resultat tack 

vare forskning som bedrivs och alla förbättringar som görs.  

 

Syfte med denna studie är att utforska processer kring patienter som under sin sjukhusvistelse 

insjuknar i stroke. 

Tillfrågan om deltagande 

Du tillfrågas eftersom du jobbar på en de avdelningar som har skickat remisser med stroke 

misstanke under 2014. Intervjun kommer att ungefär 45 minuter och spelas in. Dina svar 

kommer att behandlas så att inte obehöriga kan ta del av dem. Deltagandet i studien är 

frivilligt och du kan avstå från deltagande, eller när som helst avbryta din medverkan i studien 

utan att ange orsak. 

 

Hantering av data 

Intervjun kommer att ta ungefär 45 minuter och skrivas ut samt användas till magisteruppsats 

vid Hälsohögskolan i Jönköping. Resultatet kan komma att publiceras i vetenskaplig tidskrift. 

Då resultatet från studien publiceras kommer enskilda individer inte att kunna identifieras. 

 

Kontakt 

Senada Bektesevic- Lukovic kontaktar er inom ett par dagar för intervju. 

 

 

Ytterligare information och svar på frågor om studien ges av: 

Senada Bektesevic-Lukovic, leg röntgensjuksköterska             

Senada.lukovic@vgregion.se 

 

 

Christina Peterson 

Christina.Peterson@ju.se 

mailto:Senada.lukovic@vgregion.se
mailto:Christina.Peterson@ju.se
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Felicia Gabrielsson-Järhult,  

gafe@ju.se,  

070-7190112 
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SKRIFTLIGT INFORMERAT SAMTYCKE 

 

 

”Patienter som får stroke när de är inlagda på Sahlgrenska sjukhuset och 

vägen till behandling - en kvalitativ studie ”  
 

 

 

Jag har blivit informerad om studien och förstått dess syfte. Eventuella frågor kring studien 

har jag fått besvarade. 

Jag är införstådd med att deltagandet är frivilligt och jag kan avbryta min medverkan utan att 

ange orsak. 

 

Härmed samtycker jag att delta i intervjustudien. 

 

…………………………………… 

Namnunderskrift 

 

…………………………………….. 

Namnförtydligande 

 

………………………………………. 

Ort, datum 
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Intervjuguide  

 

Beskriv arbetssituationen på avdelningen just den dagen 

 

Var skedde den kritiska incidenten? 

Kan du en detaljerad beskrivning av vad som hände? 

Varför var incidenten kritisk för dig? 

Varför var incidenten kritisk för patienten? 

Fanns det anhöriga närvarande? Följdfråga om ja: hur reagerade de på det som hände?  

 

Vad gjorde du i samband med incidenten?  

Vad tänkte du på under och efter incidenten? 

Vad kände du under och efter incidenten?  

Vad fann du mest krävande under incidenten? 

Vad har den här incidenten inneburit fortsättningsvis för dig?  

Hur ser samarbetet ut vid liknande kritiska incidenter med andra enheter och även inom 

sjukhuset i stort? 

Vilka förbättringar behöver göras på avdelnings nivå som kan leda till att diagnostiseringen 

och behandlingen av inneliggande patienter påskyndas vid stroke?   

Vilka förbättringar behöver göras på alla nivåer för att få effektivare stroke kedja inom 

sjukhuset? 

Skulle en strokekedja för inneliggande patienter underlätta omhändertagande av patienter med 

stroke symptom? 

Finns det något annat du vill framföra? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


