
		 I	

 

 

Pasienterfaringer fra reperfusjonsbehandling 

av ischemisk hjerneslag  
- en vellykket historie? 

 

Mari Johanne Bjerke 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Masteroppgave ved avdeling for Sykepleievitenskap 

 Institutt for helse og samfunn 
 

UNIVERSITETET I OSLO 
 

24.05.2016 

 

  



		II	

  



		 III	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Forfatter 

2016 

 

Tittel: Pasienterfaringer fra reperfusjons-behandling av ischemisk hjerneslag  

- en vellykket historie? 

 

Forfatter: Mari Johanne Bjerke 

 

http://www.duo.uio.no 

 

Trykk: Reprosentralen, Universitetet i Oslo 

 

  



		IV	

 

 
UNIVERSITETET I OSLO 
DET MEDISINSKE FAKULTETET 
Institutt for helse og samfunn, Avdeling for 
sykepleievitenskap.  
Boks 1130 Blindern, 0318 Oslo 

Navn:  

Mari Johanne Bjerke 

Dato:  

24.05.2016 

Tittel og undertittel: 

Pasienterfaringer fra reperfusjonsbehandling av ischemisk hjerneslag  

- en vellykket historie? 

Sammendrag: 
Formål: Studiens formål var å undersøke pasienters erfaringer fra pasientforløpet ved 
hyperakutt reperfusjonsbehandling ved ischemisk hjerneslag fra den første kontakten med 
AMK, til ankomsten i mottak og frem til avsluttet overvåkning. Undersøkelsen ble 
gjennomført som en kvalitetsstudie ved et universitetssykehus i Norge.  
 
Bakgrunn: Undersøkelsen er forankret i forskning og litteratur innen temaene hjerneslag, 
reperfusjonsbehandling, pasientinformasjon, pasienterfaringsstudier, prehospitaltjeneste, 
akuttmottak og slagbehandling.  
 
Metode: I undersøkelsen ble den kvalitative forskningsmetoden fortolkende beskrivelse av 
Thorne (2008) benyttet, med semistrukturert intervju av syv informanter, ca. 2-7 dager etter 
innleggelse ved en akutt slagenhet på et universitetssykehus i Norge. Selve analysen ble 
basert på fortolkende beskrivelse av Thorne (2008). 
 

Resultater: I analysen fremkom tre hovedtema av betydning for pasientenes erfaringer 
tilknyttet pasientforløpet ved reperfusjonsbehandling av akutt ischemisk hjerneslag. Det første 
temaet omhandlet pasientenes erfaringer av prosessen og organiseringen av pasientforløpet. 
Det andre omhandler helsepersonellets medisinsk-tekniske kunnskaper og ferdigheter, og det 
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Det fjerde temaet omhandler pasientenes erfaringer med informasjonen de mottok og det 
informasjonsbehovet pasienten erfarte gjennom pasientforløpet.  
 
Konklusjon: Informantene uttrykte i stor grad tilfredshet med pasientforløpets effektive 
organisering og logistikk, og holdt dette som avgjørende for en vellykket behandling, men 
ventetider i den subakutte fasen var en kilde til frustrasjon. Å bli behandlet av et kompetent og 
godt samarbeidende helsepersonell betrygget pasientene om at de mottok korrekt behandling. 
Et vennlig og imøtekommende personell som så pasientens behov bidro til å skape tillit og 
trygghet i relasjonen til personellet og til helsetjenesten. Pasientene opplevde i hovedsak at de 
fikk tilstrekkelig informasjon fortløpende gjennom forløpet, likevel ønsket enkelte ytterligere 
informasjon om trombolytisk behandling. Alle pasientene uttrykte at de i varierende grad 
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Abstract: 

Purpose: The study's purpose was to examine patients' experiences of patient care through 
hyperacute reperfusion therapy for ischemic stroke, from contact with prehospital service, the 
arrival in the ER to completed monitoring after reperfusion therapy. The syudy was conducted 
as a quality assessment study at a Norwegian university hospital. 
 
Background: This study is based on research literature within the topics of stroke, 
reperfusion therapy, patient information, patient experience studies of prehospital service, 
emergency care and stroke care 
 
Method: In this study the qualitative method Interpretation Description by Thorne (2008a) 
was used. Semi structured interview whit seven informants were conducted at 2-7 days after 
admission, on an acute stroke unit at a university hospital in Norway. The analysis was based 
on Interpretation Description by Thorne (2008a) and Gran Heim and Lundman (2004). 
 
Results: Through the analysis three main themes of importance to patients' experiences of 
patient care associated with reperfusion therapy of acute ischemic stroke emerged. The first 
topic dealt with patients' experiences of the process and the organization of treatment and 
patient care. The second deals with health personnel medical-technical knowledge and skills, 
and the third theme is about the importance of personnel's relational skills when faced with 
the patient. The fourth topic addresses patients' experiences with the information they 
received and information needs patient experienced through patient care. 
 
Conclusion: Informants expressed satisfaction with the patient courses effective organization 
and logistics and kept this as essential for a successful treatment. Experiences of waiting times 
in the sub-acute phase was a source of frustration. Being treated by a competent and well-co-
operating personnel reassured patients that they received proper treatment. A friendly and 
attentive staff, who saw and met the patient's needs contributed to building trust and 
confidence in the relationship with the personnel and the health service. Patients experienced 
mainly that they received sufficient information on an on-going basis throughout the course, 
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expressed in varying degrees experienced difficulties in perceiving and processing 
information, and had therefore a great need for individual information about the cause of the 
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1 Innledning 
 

I denne masteroppgaven presenteres pasienters erfaringer fra pasientforløpet ved hyperakutt 

reperfusjonsbehandling av ischemisk hjerneslag ved et universitetssykehus i Norge. Det er 

valgt å undersøke pasienterfaringer tilknyttet: organisering av pasientforløpet, møtet med 

helsepersonellet og behandlingen som ytes, samt opplevelsen av informasjon pasienten 

mottar i pasientforløpet.  

 

1.1 Bakgrunn for valg av tema 
I løpet av de siste 20 årene har det skjedd store endringer i slagbehandlingen (Næss, Waje-

Andreassen, Brøgger, & Thomassen, 2011; Williams, Perry, & Watkins, 2010). Tidligere 

fantes det ikke noen effektiv medikamentell behandling og det ble antatt at lite kunne gjøres 

for pasienten utover pleie og omsorg (Williams et al., 2010). Utviklingen innen 

nevroradiologi, primær- og sekundærprofylaktiske intervensjoner, akuttmedisinske 

behandlinger og organiseringen av slagenheter har spilt en avgjørende rolle for pasientenes 

prognose ved hjerneslag. Til tross for et bedret behandlingstilbud er likevel er hjerneslag 

fortsatt en akutt og dramatisk sykdom som kan føre til alvorlige og kroniske konsekvenser for 

pasienten og deres familier (Thommessen & Wyller, 2007), samtidig som det fører til 

betydelige samfunnskostnader (Fjærtoft & Indredavik, 2007). 

 

Ischemisk hjerneslag forårsakes av en trombe eller emboli som hindrer normal 

blodgjennomstrømming i et område av hjernen og kan føre til celledød (infarkt) og påføre 

pasienten varig kroppslig og/eller kognitiv funksjonssvikt. Ved ischemiske hjerneslag er det i 

dag mulig å gi reperfusjonsbehandling. Reperfusjonsbehandling er en samlebetegnelse på 

behandlinger som bidrar til å gjenopprette normal blodforsyning. Blodproppen som hindrer 

blodgjennomstrømningen kan forsøkes løst opp medikamentelt med intravenøs (i.v.) 

trombolytisk behandling med vevsplasminogen aktivatoy (tPA), eller med intra-arteriell 

intervensjon med intra arteiell r-tPA og mekanisk intervensjon, herunder trombektomi og 

innsetting av stent (Collaboration, 2013; Helsedirektoratet, 2010; Thomassen, 2007; 

Wardlaw, Murray, Berge, & Del Zoppo, 2014). Tidsfaktoren er alltid kritisk ved hjerneslag, 

og rask iverksetting av behandling er avgjørende for å redde mest mulig av infarktområdets 

nærliggende hjernevev. Rask oppstart av behandling kan dermed begrense skadens omfang, 
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og redusere pasientens funksjonstap (Helsedirektoratet, 2010; Saver, 2006; Thomassen, 

2007). Av den grunn har organisering av pasientforløpet ved reperfusjonsbehandling fått 

betydelig oppmerksomhet, både på nasjonalt og lokalt nivå (Helsedirektoratet, 2010; Vatn & 

Ellekjær, 2014). Gode organisatoriske og strukturelle forhold i hyperakutt og akutt fase av 

slagrehabiliteringen, har vist å ha betydning for slagpasientens rehabiliteringsresultat 

(Helsedirektoratet, 2010). Samtidig er det funnet at gode strukturelle forhold ved behandling 

og rehabilitering av hjerneslag kan bidra til en opplevelse av en god, trygg, tilrettelagt og 

effektivt tjeneste (Hoenig et al., 2002). Til tross for at fagutviklingen de siste tiårene har gjort 

at vi i dag kan tilby effektiv behandling med intensiv overvåkning i akuttfasen 

(Helsedirektoratet, 2010; Thommessen & Wyller, 2007), medfører det også at pasientens 

første innleggelsesdøgn er preget av korte tidsvinduer, hyppig monitorering og klinisk 

hjerneovervåkning. Brauer, Schmidt, and Pearson (2001) fremhever at slik overvåkning kan 

medføre en ekstra belastning i den allerede krevende og akutte situasjonen pasienten befinner 

seg i. Det er midlertidig forsket svært lite på hvordan pasienten opplever organiseringen av 

pasientforløpet ved hyperakutt reperfusjonsbehandling. Slik kunnskap er viktig da det kan 

bidra til å inkludere pasientperspektivet i organiseringen og helsetjenesten – og dermed bidra 

til en effektiv, trygg og pasientrettet helsetjeneste. 

 

Til tross for at det har vært en betydelig utvikling både på det medisinske og organisatoriske 

plan innen akutt hjerneslagsbehandling, kan ikke kvalitet i helsetjenesten løsrives fra 

menneskene som utfører den. Det forventes at helsetjenesten skal være av høy kvalitet, og ha 

høyt kvalifisert personell (Larssen & Berge, 2003). At helsepersonell som behandler 

slagpasienter har nødvendige kvalifikasjoner er funnet å være avgjørende for pasientenes 

behandlingsresultat (Helsedirektoratet, 2010), for slagpasienters tilfredshet med 

helsepersonellet og behandlingen de mottar under rehabilitering (Morris, Payne, & Lambert, 

2007; Rejnö & Von Post, 2007), samt for pasientens opplevelse av trygghet i akuttmottak 

(Baldursdottir & Jonsdottir, 2002; Cypress, 2014; Gordon, 2010). Det er tidligere funnet at 

akuttinnlagte pasienter vurderer tilliten til helsepersonell og helsetjenesten ut i fra hvilken 

grad de opplever sine behov møtt under oppholdet (Penrod, E., & Morse, 2000). Samtidig er 

det funnet at pasienter ofte opplever at helsepersonell ikke imøtekommer pasientens 

psykososiale behov i tilstrekkelig grad under opphold i akuttmottak (Baldursdottir & 

Jonsdottir, 2002) og under deres slagrehabilitering (Morris et al., 2007). Imidlertid er det 

kjent at akutt kritisk syke pasienter kan ha vanskeligheter med å meddele sine vurderinger, 

opplevelser og følelsesmessige tilstand (Moesmand & Kjøllesdal, 2004). Videre er det godt 
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kjent at flere nevrologiske utfall ved hjerneslag kan redusere pasientens 

kommunikasjonsevner, noe som kan vanskeliggjøre kommunikasjon om behov og ønsker 

ytterligere. Av den grunn er det svært interessant å undersøke pasienters erfaringer med 

helsepersonellet gjennom pasientforløpet, og i hvilken grad pasienten opplever at deres behov 

for akutt medisinsk behandling og deres psykososiale behov blir imøtekommet. Det er i dag 

godt kartlagt hvordan pasienter opplever å bli rammet av slag, og hvordan de opplever å leve 

med nevrologiske utfall fra et hjerneslag (Brauer et al., 2001; Burton, 2000; Eilertsen, 

Kirkevold, & Bjork, 2010; Kirkevold, 2002; Salter, Salter, Hellings, Foley, & Teasell, 2008). 

Videre er det gjennomført en rekke studier som har undersøkt slagrammedes opplevelse og 

preferanser tilknyttet behandling og rehabilitering under sykehusopphold (Asplund et al., 

2009; Howell et al., 2007; McKevitt, Redfern, Mold, & Wolfe, 2004; Morris et al., 2007; 

Rejnö & Von Post, 2007). Likevel eksisterer det i dag et kunnskapshull, da det ikke 

foreligger tidligere studier som belyser pasienters erfaringer eller preferanser i møte med 

helsepersonell og den behandlingen de yter i den hyperakutte fasen av hjerneslag. Denne 

kunnskapen er viktig da det kan danne grunnlag for å bedre pasientens opplevelse og 

tilfredshet med forløpet, og bidra til å redusere pasienters belastning gjennom forløpet. 

 

I en systematisk litteratur gjennomgang ble det funnet at informasjon som gir pasienter og 

pårørende økt kunnskap om slag kan bidra til økt tilfredshet, og redusere graden av 

depresjon. Samtidig ble det funnet at slagrammede og deres pårørende ofte opplever at de 

ikke har fått nok informasjon om hjerneslag og følte seg lite forberedt på livet etter 

utskrivning fra sykehus. Men hvordan informasjon best kan gis etter et hjerneslag er fortsatt 

uavklart (Forster et al., 2012). I en annen systematisk litteraturgjennomgang ble det funnet at 

slagpasienter i akuttfasen har behov for informasjon om diagnose, prognose, prøvesvar og 

muligheter for bedring. Samtidig ble det fremhevet at informasjonen bør tilpasses den 

enkelte, gjentas muntlig og samtidig bør gis i skriftlig (Hafsteinsdottir, Vergunst, Lindeman, 

& Schuurmans, 2011). Videre er det funnet at slagsymptomer og miljømessige faktorer kan 

vanskeliggjøre informasjonsformidlingen (O'Halloran, Grohn, & Worrall, 2012). Samtidig 

kan leger i en akutt situasjon hvor tidspresset er stort, oppleve det vanskelig å gi god nok 

informasjon om behandlingen til pasienten (Lie et al., 2015). Det er tidligere funnet at 

pasienter ønsker detaljert informasjon om fordeler og risiko ved trombolytisk behandling 

(Slot & Berge, 2009). Samtidig ble det i en kvalitativ studie funnet at slagpasienter kan ha 

vansker med å oppfatte og bearbeide informasjon som omhandler risiko ved trombolytisk 

behandling (Mangset, Berge, Førde, Nessa, & Wyller, 2009).  
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Å bli rammet av hjerneslag kan oppleves som dramatisk, truende og føre til stor usikkerhet 

for fremtiden (Salter et al., 2008). I en situasjon som føles kritisk og livstruende, kan god 

informasjon bidra til at vedkommende føler økt trygghet og opplever av å bli ivaretatt (Eide 

& Eide, 2007 ). I midlertid er det ikke funnet studier om hvordan pasienter opplever sitt 

informasjonsbehov møtt gjennom hele den hyperakutte fasen. Av den grunn vil det å 

undersøke pasienterfaringer tilknyttet informasjonsformidlingen i den hyperakutte fasen, 

kunne bidra til nødvendig kunnskap for å forbedre formidlingen og imøtekommelse av 

pasientenes informasjonsbehov.  

 

Etter flere års erfaring som sykepleier ved en akutt slag-enhet, har jeg fått innsikt i hyperakutt 

behandling ved ischemisk hjerneslag. Gjennom nasjonalt og lokalt utviklingsarbeid, kan 

pasientene i stor grad tilbys en effektiv medisinsk behandling i den hyperakutte fasen ved 

hjerneslag. I en systematisk gjennomgang av kvalitativ litteratur tilknyttet hjerneslag 

poengterer McKevitt et al. (2004) at for å kunne yte en best mulig behandling og omsorg, er 

det avgjørende å ha kunnskaper om pasienters erfaringer med hjerneslag og deres møte med 

helsetjenesten. Mangelen på kvalitativ litteratur for å veilede praksis ble derfor 

utslagsgivende for valg av tema, med et ønske om å bidra til å utvikle kunnskapsgrunnlaget 

som belyser og veileder praksis og samtidig inkludere pasientperspektivet. 

 

1.2 Undersøkelsens hensikt  
Å undersøke pasienterfaringer fra forløpet ved reperfusjonsbehandling kan bidra til viktig 

kunnskap om det hyperakutte pasientforløpet fra et pasientperspektiv. Hensikten med 

undersøkelsen var å få innblikk i hvordan pasienter opplever organiseringen av helsetjenesten 

samt relasjon, behandlingen og informasjonen gitt av helsepersonell gjennom pasientforløpet 

ved reperfusjonsbehandling av akutt hjerneslag.  

 

1.3 Studiens avgrensning 
I undersøkelsen er det valgt å fokusere på den hyperakutte fasen av pasientforløpet ved 

reperfusjonsbehandling til pasienter med hjerneinfarkt. Forløpet strekker seg fra det 

tidspunktet da helsetjenesten kontaktes etter symptomdebut, til overvåkningen avsluttes etter 

reperfusjonsbehandling. I denne undersøkelsen studeres pasienters opplevelser tilknyttet 
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organiseringen, relasjonen til helsepersonell, samt informasjonen og behandlingen gitt av 

helsepersonell ved reperfusjonsbehandling. Med behandling menes i denne sammenheng det 

totale behandlingsopplegget slik det oppleves av pasienten.  

 

1.4 Oppbygning av oppgaven 
Oppgaven består av totalt seks kapitler. Etter dette innledende kapittelet følger en 

litteraturgjennomgang der aktuell forskning og litteratur på området legges frem og 

undersøkelsens problemstilling og forskningsspørsmål presenteres. Kapittel tre omhandler 

studiens design, begrunnelse for valg og presentasjon av datasamlingsmetode, utvalg og 

analysestrategi, samt en presentasjon av gjennomføringen av datasamlings- og 

analysearbeidet. Videre omtales forskningsetiske vurderinger og refleksjoner over egen 

forforståelse, arbeidet med undersøkelsens troverdighet og pålitelighet. I kapittel fire 

presenteres undersøkelsens resultater, med utgangspunkt i undersøkelsens problemstilling og 

forskningsspørsmål. I kapittel fem diskuteres metodiske utfordringer gjennom 

forskningsprosessen, videre diskuteres undersøkelsens resultater opp mot relevant forskning 

og litteratur. I kapittel seks presenteres undersøkelsens konklusjon, anbefalinger for praksis 

og videre forskning.  
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2 Litteraturgjennomgang 
 

2.1 Hjerneslag  
Hjerneslag er en av de alvorligste folkesykdommene i Norge og den hyppigste årsaken til 

alvorlig funksjonshemming, og den tredje hyppigste årsaken til død (Helsedirektoratet, 2010). 

I Norge rammes ca. 15.000 mennesker av hjerneslag årlig og antallet vil trolig øke med 50% 

som følge av en økende eldre befolkning de kommende 20 årene (Ellekjaer & Selmer, 2007; 

Helsedirektoratet, 2010). En slik økning vil medføre store utfordringer innen 

akuttbehandlingen og for rehabilitering i både spesialist- og kommunehelsetjenesten, samt 

medføre betydelige økte samfunnskostnader (Ellekjaer & Selmer, 2007). Å kunne tilby en 

effektiv helsetjeneste av god kvalitet vil derfor være avgjørende for å møte den voksende 

pasientgruppen (Helsedirektoratet, 2010).  

Verdens Helseorganisasjon har definert hjerneslag som: «plutselige fokale eller globale 

nevrologiske utfall som skyldes patologi i hjernens blodårer, og som varer i minst 24 timer 

(eller fører til døden innen 24 timer)». Hjerneslag inntreffer når den normale blodtilførselen 

til et område i hjernen blir brutt og medfører celledød. Hjerneslag deles inn i to 

hovedkategorier, 85% av hjerneslagene forårsakes av ischemiske infarkter og 15% forårsakes 

av intracerebrale blødninger. Ischemiske hjerneslag forårsakes av at en emboli eller trombe 

fester seg i en hjernearterie og hindrer blodtilførselen. Det affiserte området får dermed for 

liten tilførsel av oksygen og glukose til at cellene kan fungere. Ved vedvarende 

sirkulasjonssvikt vil det oppstå celleskade og etter hvert celledød. Cellene i randsonen for 

infarktsenteret, penumbraområdet, har fremdeles noe tilførsel av oksygen og glukose av 

nærliggende kollaterale blodårer. Ved reperfusjonsbehandling vil cellene i penumbraområdet 

kunne reddes, og de nevrologiske utfallene av slaget kan reduseres (Helsedirektoratet, 2010).  

 

I Norge ligger medianalderen ved førstegangs hjerneslag på mellom 70 til 75 år, men 

forekommer i alle aldre (Wyller, 2011). Alvorlighetsgrad og type funksjonsnedsettelse 

avhenger av hvilken hjernehalvdel som rammes, lokalisasjon og størrelsen på det affiserte 

område. Variasjoner i funksjonstap og bakenforliggende årsak vil avgjøre akutt behandling, 

videre forebyggende behandling og rehabiliteringsbehov (Williams et al., 2010; Wyller, 

2011). Av de som får hjerneslag vil omtrent en tredjedel gjenvinne full eller tilnærmet full 

funksjonsevne. Den andre tredjedelen vil måtte leve med en varig funksjonshemming som 
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påvirker pasientens evne til å utføre daglige aktiviteter og gjør pasienten avhengig av støtte 

og hjelp (Helsedirektoratet, 2010). Hos disse gruppene vil mange av pasientene også slite 

med ¨skjulte utfall¨ som ofte ikke blir oppdaget under sykehusoppholdet. Herunder nevnes 

ulike emosjonelle utfall, nedsatt initiativ og generell tretthet (fatigue) som forekommer svært 

hyppig etter hjerneslag (50 – 70 % i akuttfasen) (Fure, 2007). Videre nevnes mindre kognitive 

utfall og nedsatt eksekutiv evne som reduserer pasientens evnen til å planlegge, igangsette, 

gjennomføre og avslutte en handling på en tidsmessig adekvat måte. Skjulte utfall kan derfor 

føre til betydelig handikap og være plagsomme, både i familie- og sosiallivet, samt i 

dagliglivet og i jobbsituasjonen (Fure, 2008). Den siste tredjedelen vil dø. Uavhengig av type 

utfall vil derfor et hjerneslag kunne få store konsekvenser for pasienten, for deres pårørende 

og for helsetjenesten (Ellekjaer & Selmer, 2007).  

 

2.2 Reperfusjonsbehandling 
2.2.1 Intravenøs trombolyse 
Intravenøs trombolyse med rekombinant human vevsplasminogen-aktivator (i.v.r-tPA) er en 

av reperfusjonsbehandlingene. Behandling med I.v.r-tPA er i dag standard behandling ved 

akutt hjerneslag dersom det ikke foreligger kontraindikasjoner og dersom behandlingen kan 

startes innen tidsvinduet. I.v.r-tPA har vist å ha effekt dersom den gis innen 4,5 timer etter 

symptomdebut og opp til 6 timer ved infarkter i bakre kretsløp (Helsedirektoratet, 2010; 

Wardlaw et al., 2014). Tidsfaktoren er alltid kritisk ved hjerneslag. For hvert minutt som går 

ved et hjerneinfarkt vil ca. 1,9 millioner neuroner dø og 14 billioner synapser ødelegges 

(Saver, 2006). Effekten av trombolytisk behandling vil derfor avta etter hvert som tiden fra 

debut øker. Rask innleggelse i sykehus, med påfølgende rask diagnostisering og iverksetting 

av reperfusjonsbehandling er derfor avgjørende for å redde mest mulig av det nærliggende 

vevet rundt infarktområdet. På den måten kan omfanget av det ischemiske området 

begrenses, og dermed kunne redusere varige nevrologiske slagutfall og forhindre død 

(Helsedirektoratet, 2010; Wardlaw et al., 2014).  

Selv om intravenøs trombolyse er vist å være en sikker og effektiv behandling som i mange 

tilfeller kan redusere pasientens symptomer betraktelig, opptrer det hyppig symptomatiske 

blødninger (Helsedirektoratet, 2010). En risiko ved trombolytisk behandling er hemoragisk 

transformasjon av hjerneinfarktet. Små blødninger (hemoragiske infarkt) er oftest et tegn på 

en vellykket rekanalisering og derfor forbundet med et godt resultat på lang sikt. På den 
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annen side kan det oppstå større blødninger hos 5-7% av trombolysebehandlende pasienter. 

Ved større blødninger sees klinisk forverring og dette er forbundet med et dårligere 

langtidsresultat (Thomassen, 2007). For å begrense blødningskomplikasjoner er det 

avgjørende å følge behandlingsprotokollen nøye, samtidig som det må vurderes om det 

foreligger kontraindikasjoner før behandling med i.v. r-tPA kan startes (Helsedirektoratet, 

2010).  

2.2.2 Endovaskulær behandling ved hjerneinfarkt 
Mekanisk trombektomi og intraarteriell trombolytisk behandling kan tilbys pasienter som 

ikke har hatt effekt av intravenøs trombolytisk behandling, eller som kommer for sent for å 

motta trombolysebehandling i.v. (Jacobsen, 2008). Endovaskulær behandling kan også tilbys 

pasienter i tilfeller hvor i.v. trombolytisk behandling er kontraindisert (Helsedirektoratet, 

2010; Jacobsen, 2008). Intraarteriell intervensjon er først og fremst aktuelt dersom det er de 

store hjernearteriene som er okkludert (som arterie cerebri media, a. cerebri anterior, a. 

carotis interna, a. vertebralis og a. basilaris), hvor et naturlig forløp ofte vil fører til store 

nevrologiske utfall og høy mortalitet. Ved intraarteriell trombolyse føres et kateter opp 

gjennom lysken og opp til den okkluderte arterien. Deretter kan det injiseres trombolyse 

direkte i den okkluderte blodåren. Dersom trombolysen ikke har hatt tilstrekkelig effekt, kan 

det utføres en mekanisk trombektomi med utfisking av trombe eller stenting av den aktuelle 

arterien (Helsedirektoratet, 2010; Jacobsen, 2008). Tidsvinduet er her utvidet til seks timer 

for okkluderte kar i fremre kretsløp og opp til 9 timer i bakre kretsløp (Wyller, 2011).  

2.2.3 Overvåkning ved reperfusjonsbehandling 
National Institutes of Health Stroke Scale (NIHSS) er et standardisert skåringsinstrument som 

benyttes for å kartlegge ulike nevrologiske utfall og alvorlighetsgrad ved et hjerneslag 

(Helsedirektoratet, 2010; Wyller, 2011). NIHSS benyttes til overvåkning av pasientens 

nevrologiskfunksjon ved reperfusjonsbehandling for å kunne vurdere utviklingen av 

pasientens nevrologiske utfall og hjerneslagets alvorlighetsgrad, og dermed kunne oppdage 

forverring på et tidlig tidspunkt. NIHSS skårer nevrologiske utfall på ulike områder som 

bevissthet, orientering og respons på kommando, blikkbevegelse og synsfelt, motorikk i 

ansiktsmuskulatur, kraft i ben og armer, ataksi, sensibilitet dysartri, afasi, og neglekt. En høy 

score er forenelig med et alvorlig hjerneslag. Om pasienten har redusert bevissthet benyttes 

Glasgow Coma Scale (GCS) i overvåkningen (Helsedirektoratet, 2010; Williams et al., 2010; 

Wyller, 2011). Dersom NIHSS scoren øker under pågående reperfusjonsbehandling skal 
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vakthavende lege kontaktes og behandlingen stanses umiddelbart, da det kan være et tegn på 

utvikling av hjerneblødning eller behov for andre akutte behandlingstiltak (Wyller, 2011). 

Ved siden av den nevrologiske overvåkningen med NIHSS overvåkes også pasientens 

fysiologiske parametere. Målet er å sikre optimal fysiologisk homøostase og dermed sikre 

best mulig sirkulasjon og oksygenering til infarktområdet, samt å unngå andre forhold som 

kan bidra til å øke hjerneskaden. Forstyrrelser i den fysiologiske balansen som ved feber, 

hyperglykemi, hypoksi, dehydrering og hyper- eller hypotensjon er assosiert med dårligere 

prognose (Indredavik, 2007; Wyller, 2011). I nasjonale retningslinjer for behandling og 

rehabilitering ved hjerneslag poengteres det at det er svært viktig at pasienter som får 

trombolytisk behandling, overvåkes nøye (Helsedirektoratet, 2010). Etter 

reperfusjonsbehandling ved sykehuset overvåkes pasienten med NIHSS, blodtrykk, puls, 

temperatur, oksygenmetning og blodsukker. Ved i.v- r-tPA behandling gjøres dette hvert 15. 

minutt de to første timene, så hver halvtime i de to påfølgende timene og deretter hver time 

de påfølgende åtte timene. Pasientene overvåkes så i ytterligere tre dager, men da med 

redusert hyppighet. Ved endovaskulær behandling overvåkes pasienten med samme 

overvåkningsregime, men med noe økt hyppighet og tidsrom. 

 

2.3 Kort beskrivelse av pasientforløpet 
Det er nedlagt betydelig innsats for å effektivisere diagnostiserings- og behandlingsforløpet 

ved akutthjerneslagsbehandling både nasjonalt og internasjonalt. Det foreligger flere studier 

som har vært rettet mot å avdekke tidstyver i akuttforløpet (Cumbler, Anderson, Neumann, 

Jones, & Brega, 2010; Evenson, Evenson, Foraker, Morris, & Rosamond, 2009; Olson et al., 

2011). For å imøtekomme kravet om en behandling som bygger på forskningsbasert 

kunnskap og sikre en effektiv håndtering og eliminering av forsinkelser, skal alle 

slagpasienter aktuelle for reperfusjonsbehandling vurderes etter en fastlagt prosedyre 

(Helsedirektoratet, 2010; Vatn & Ellekjær, 2014). Ved det aktuelle sykehuset er 

behandlingstilbudet for reperfusjonsbehandling delt mellom to lokalisasjoner grunnet 

geografiske utfordringer. For å tydeliggjøre hvilken avdeling det vises til i denne 

undersøkelsen vil avdelingene omtales som mottagende avdeling og endovaskulær avdeling. 

Den mottagende avdeling utreder og diagnostiserer, vurderer behandling og starter eventuelt 

i.v. trombolytisk behandling. Ved behov for endovaskulær behandling sendes pasienten til 
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endovaskulær avdeling der mulighetene for endovaskulær behandling vurderes, og eventuelt 

utføres. Ved mottagende avdeling og endovaskulær avdeling foreligger en felles 

behandlingsprosedyre for ischemiske hjerneslag som omfatter alle samhandlende faggrupper 

i behandlingssløyfen, fra første kontakt med akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK) 

til endt overvåkning etter reperfusjonsbehandling. Ved et varsel om mulig hjerneslag til 

AMK skal det straks sendes en ambulanse med ¨rød respons¨. Når ambulansepersonellet har 

vurdert pasienten som en mulig kandidat for reperfusjonsbehandling varsles 

trombolyseteamet. Når pasienten ankommer sykehuset skal trombolyseteamet stå klare for å 

ta i mot pasienten. Teamet består av vakthavende nevrolog, radiograf, radiolog, 

laboratoriepersonell, trombolysesykepleier fra slagenheten samt sykepleier fra akuttmottaket 

(Borgen & Hysing, 2011; Brækken & Vatn, 2012; Garmark & Tallaksen, 2011).  

 

Ved ankomst til mottagende avdeling gir ambulansepersonellet en rask rapport om vitale 

målinger, symptomer og debuttidspunkt. Samtidig tas det blodprøver og lege foretar 

nevrologisk undersøkelse, vurderer differensialdiagnoser, komorbiditet og bruk av 

antikoagulantika. NIHSS skåringskjema benyttes for å kartlegge nevrologiske utfall og 

slagets alvorlighetsgrad, samtidig som lege foretar en individuell vurdering av 

funksjonstapets betydning på lang skit. Fortsatt liggende på ambulansebåren, skal pasienten 

kjøres direkte til CT-undersøkelse for å utelukke hjerneblødning. Ved indikasjon for i.v. 

trombolysebehandling settes start-bolus med rekombinant human vevsplasminogen-aktivator 

(r-tPA). Det er trombolysesykepleier som administrerer start-bolus og videre infusjon av r-

tPA. Behandlingen skal helst iverksettes når pasienten venter på angiografiserien i CT, eller i 

akuttmottaket. Når behandlingen er startet overflyttes pasienten normalt over til slagenhetens 

overvåkningsstue ved mottagende avdeling, hvor trombolysesykepleier som er trent i NIHSS 

og GCS gjennomfører den nevrologiske overvåkningen. Ved et ukomplisert forløp skal 

pasienten til CT- kontroll 24 timer etter behandlingsstart for vurdering av skadeomfang, 

eventuelle komplikasjoner og prognose. Dersom det oppstår forverring hos pasienten under 

pågående infusjon av i.v. r-tPA skal infusjonen stoppes og lege tilkalles for å vurdere behov 

for en øyeblikkelig CT, og videre behandling (Borgen & Hysing, 2011; Brækken & Vatn, 

2012; Garmark & Tallaksen, 2011). 
 

Dersom CT- undersøkelsen viser indikasjon for trombektomi, varsles vakthavende 

intervensjonist ved endovaskulær avdeling. Dersom i.v. trombolysebehandling er startet 

følger trombolysesykepleier med pasienten i ambulansen til endovaskulær avdeling. Ved 
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ankomst skal det raskt vurderes om trombektomi kan utføres. Pasienten skal også her 

overvåkes med hyppig NIHSS og vitale målinger. Når pasienten vurderes som stabil, skal 

pasienten overflyttes med ambulanse tilbake til slagenheten ved mottagende avdeling 

(Borgen & Hysing, 2011).  

 

2.4 Pasientopplevelser av å rammes av hjerneslag  
Vi vet lite om pasienters opplevelse av den hyperakutte og den akutte ustabile fasen av et 

hjerneslag, og litteraturen som foreligger er av eldre dato omtaler ikke 

reperfusjonsbehandling. Derimot foreligger det betydelig mer kunnskap om pasienters 

opplevelser av den subakutte fasen når pasienten fremdeles er inneliggende og prøver å få 

grep om hva som har skjedd og følgene av hjerneslaget. I litteraturen behandles de 

forskjellige fasene ved hjerneslagsbehandling i ulike tidsintervaller. I retningslinjene 

defineres akuttfasen som den første uken etter symptom debut (Helsedirektoratet, 2010), men 

andre i fagmiljøet deler inn forløpet i hyperakutte fase (de første 12 timene etter debut), og 

akuttfase (de første 72 timene) og subakuttfase (frem til utskrivelse fra slagenhet) (Indredavik 

& Ellekjær, 2015). For å forenkle presentasjonen er det i denne undersøkelsen er det valgt å 

benytte begrepet hyperakutt fase for tidsrommet undersøkelsen omfavner, fra debut og de 

påfølgende 24 timene med overvåkning etter reperfusjonsbehandling. Videre benyttes 

akuttfase for påfølgende første 72 timene og subakuttfase som perioden frem til utskrivelse.  

 

Hjerneslag oppstår akutt uten forvarsel og det å rammes av slag kan derfor oppleves som en 

uforutsett katastrofe (Bennett, 2008). Et hjerneslag kan representere en alvorlig trussel om 

svikt eller tap av fysiske og kognitive funksjoner. Pasienten kan dermed oppleve en stor 

usikkerhet for hvordan fremtiden vil bli, og om livet slik vedkommende kjenner det er forbi. 

Ved en ytterligere forverring av slagsymptomer er det funnet at pasienter opplever en enda 

større fortvilelse og frykt for seg selv og sin fremtid. Samtidig er det funnet at det å rammes 

av slag kan oppleves så dramatisk at enkelte frykter for livet (Burton, 2000; Gulbrandsen & 

Stubberud, 2009; McKevitt et al., 2004). Tapet av kroppslige funksjoner kan også medføre en 

opplevelse av fremmedgjøring, der pasienten ikke gjenkjenner sin egen kropp (Beal, 

Stuifbergen, & Volker, 2011). Når pasienten forstår at noe er galt opplever de usikkerhet og 

frykt for hva som skjer med kroppen. På den annen side er det ikke alle pasienter som forstår 

at noe er galt, og noen vil derfor kunne nekte for at de er rammet av akutt sykdom (Bennett, 

2008). Det er også kjent at slagpasienter kan ha vansker med å forstå omfanget av slaget, og 
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at de kan betrakte slagsymptomene som noe forbigående og dermed tro at symptomene vil 

forsvinne i akuttfasen (McKevitt et al., 2004). Men det er først når pasienten forstår hva som 

virkelig har hendt, at han kan håndtere situasjon bedre både følelsesmessig og intellektuelt 

(Bennett, 2008; Rejnö & Von Post, 2007).  

 

Et hjerneslag kan føre til at pasienten har liten eller ingen kontroll på den akutte situasjonen 

(Gulbrandsen & Stubberud, 2009). I den akutte fasen har pasienten et stort behov for hjelp til 

å stabilisere og forebygge ytterligere skader som følge av slaget. Pasienten kan derfor 

oppleve en avhengighet til helsepersonellet og deres kunnskaper og ferdigheter for å kunne 

bli bedre (Bennett, 2008; Rejnö & Von Post, 2007). Samtidig kan hjerneslaget medføre 

begrensede muligheter for å ta egne avgjørelser og å gi uttrykk for egne behov og 

preferanser. Noe som i sin tur kan forsterke det asymmetriske forholdet mellom pasienten og 

helsepersonellet i en akutt situasjon. Følelsen av redusert integritet kan også fremkomme i 

den akutte situasjonen, der personell har adgang til pasientens kropp når de finner det 

nødvendig (Gulbrandsen & Stubberud, 2009).  

I både i den hyperakutte og akutte fasen ved hjerneslag er fokus å stabilisere pasientens 

medisinske tilstand og på å forebygge skade. Her har helsepersonellet en sentral rolle mens 

pasienten er lite aktiv (Kirkevold, 2002). Samtidig er det funnet at helsepersonell har en 

tendens til å fokusere på det fysiske aspektet ved funksjonssvikten, mens pasientene er 

opptatt av livet, tapet av kroppslig kontroll og frykt for nye slag (Bendz, 2003). I en studie fra 

en slagenhet fremhevet pasienter og pårørende viktigheten av at helsepersonell er 

oppmerksomme for hele mennesket under behandlingen, og ikke bare de fysiske følgene av 

slaget (Morris et al., 2007). Dersom helsepersonell unnlater å inkludere pasienten i 

behandlingen, kan det føre til at de opplever at personellet er mer opptatt av sykdommen og 

ikke ser pasienten som et helt medmenneske (Gulbrandsen & Stubberud, 2009).  

I pasienterfaringsstudier fra slagbehandlingen er det funnet at god tilgjengelighet til 

helsepersonell oppleves som avgjørende for at behandlingen pasientene mottar skal oppleves 

trygg og god (Morris et al., 2007), og for deres mulighet til å få informasjon (Olofsson, 

Andersson, & Carlberg, 2005). Det er mulig at god tilgang på helsepersonell er spesielt viktig 

da det tidligere er funnet at pasienter inntar en passiv rolle når de innlegges og at de uten krav 

og større forventninger overlater ansvaret til helsepersonell. Dette kan relateres til at pasienter 

i den tidligste fasen ved et slag kan ha vansker med å oppfatte og ta ansvar for sin situasjon 
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(Olofsson et al., 2005). Likevel er det kjent at akutt innlagte pasienter har forventninger i 

møte med helsepersonell. Når forventningene blir møtt opplever pasienten en tilfredshet og 

tillit til personellet og helsetjenesten, mens manglende imøtekommelse av forventninger kan 

føre til manglende tillit og utrygghet. Samtidig er også relasjonen mellom helsepersonell og 

pasient funnet sentral for pasientens opplevelse av trygghet i møte med helsetjenesten 

(Penrod et al., 2000). Av den grunn vil det være interessant å undersøke hvordan pasienter 

opplever møtet med helsepersonell gjennom pasientforløpet.  

 

2.5 Prehospital tjeneste 
Akutt hjerneslag er en sykdom som krever rask diagnostisering og umiddelbar innleggelse i 

sykehus. En effektiv og velorganisert ambulansetjeneste er derfor av stor betydning for 

hjerneslagpasientens prognose. Ambulansefaget har på kort tid utviklet seg fra å bare være en 

transportoppgave, til nå også å kunne yte helsetjeneste på svært avansert nivå (Pedersen, 

2009). Rask stabilisering og innledende behandling har vist seg å være av stor prognostisk 

betydning for flere akutte sykdomstilstander. Av den grunn blir den akuttmedisinske 

kompetansen, som tidligere kun ble tilbudt på sykehus, i økende grad også benyttet i 

ambulansetjenesten. Det har ført til fornyelse av medisinsk teknisk utstyr og økt fokus på 

akuttmedisinsk kompetanseheving i ambulansetjenesten (Nordby, 2014).  

 

Effektiv diagnostisering av slag er viktig for rask behandling. Opplæring i 

diagnostiseringsverktøyet FAST-test som er en test som enkelt bidrar til å diagnostisere 

nevrologiske utfall ved hjerneslag, ved å kontrollere for: facialisparese, armparese, 

språkvansker og talevansker har derfor vært sentralt i kompetansehevingsarbeidet. Samtidig 

har det vært vektlagt å iverksette tiltak som ivaretar vitale funksjoner og fysiologisk 

homøostase allerede i ambulansen for å optimalisere slagbehandlingen (Helsedirektoratet, 

2010). I vurdering av kvaliteten på prehospital tjeneste til slagpasienter har responstiden, og 

tiden det tar til pasienten er innlagt på sykehus fått stor oppmerksomhet (Helsedirektoratet, 

2010; Mosley et al., 2007; Pedersen, 2009). Av den grunn er årsaksforhold som forhindrer 

rask innleggelse av slagpasienter godt kartlagt når det gjelder organisatoriske- og 

pasientbetingende hinder (Evenson et al., 2009; Mosley et al., 2007; Shah, Shah, Makinde, & 

Thomas, 2007). 
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Utviklingen i ambulansetjenesten medfører økte krav til håndtering av sammensatte 

problemstillinger som ikke bare krever medisinsk, men også pleiefaglig, sosial og etisk 

kompetanse (Pedersen, 2009). Til tross for økt oppmerksomhet på akuttmedisinsk 

kompetanseheving i ambulansetjenesten, har ikke det mellommenneskelige aspektet fått 

samme oppmerksomhet (Nordby, 2014). På den annen side har politiske føringer for 

kvalitetsforbedring i helsetjenesten ført til at det å involvere pasientperspektivet og gi 

pasienten mulighet til å medvirke i behandlingen fått større oppmerksomhet 

(Helsedirektoratet, 2005). Gjennom litteratursøk ble det funnet flere studier som omhandler 

pasienters erfaringer med ambulansetjenesten. Men mange av studiene var 

diagnosespesifikke flere og omhandler hjerteinfarkt eller traumepasienter. Det ble også 

funnet noen studier, som ikke var diagnosespesifikke, som har undersøkt pasienterfaringer 

vedrørende møtet med og omsorgen gitt av ambulansepersonell (Ahl & Nyström, 2011; 

Togher, O'Cathain, Phung, Turner, & Siriwardena, 2014). En studie så spesifikt på 

pasienterfaringer vedrørende relasjonen med ambulansepersonell (Holmberg, Forslund, 

Wahlberg, & Fagerberg, 2014). 

 

Det ble derimot funnet sparsomt med litteratur som omhandler hvordan akutte slagpasienter 

erfarer prehospitale tjenester. En aktuell studie omhandler både ambulansepersonells og 

pasienter med slag eller hjerteinfarkt sine erfaringer i møte med prehospitaltjeneste. I studien 

fremkom det at både kunnskaper og tekniske ferdigheter, samt personellets relasjonelle evner 

var sentrale for pasientens vurdering av personellets profesjonalitet. Videre ble det funnet at 

imøtekommelse av pasientenes fysiske- og psykiske behov økte tilfredsheten med 

personellet. Informasjon om helsetilstand, pågående behandling og muligheter for videre 

behandling ble funnet å kunne hjelpe pasienten til å gjenvinne kontroll i situasjonen og 

redusere usikkerhet og frykt (Togher, Zowie, & Sisiwardena, 2012). Nordby (2014) 

fremhever at god behandling og transport av akutt og alvorlig syke mennesker også avhenger 

av ambulansepersonellets kommunikasjonsferdigheter og deres etiske vurderingsevne. Det er 

tidligere funnet at det første møtet med ambulansepersonellet har vist seg å være av stor 

betydning for pasienten tilfredshet med prehospitaltjeneste. Personellets evne til gi en god 

behandling og omsorg som bidrar til å gjøre pasienten trygg, er viktig for å etablere en 

relasjon der pasienten tillitsfullt kan overlate ansvaret for sin helse til helsepersonellet (Ahl & 

Nyström, 2011). Litteraturen presenterer et komplekst bilde av ambulansetjenesten og 

behovet for rask diagnostisering, effektiv transport, stabilisering av fysiologiske forhold, 

informasjon og ivaretagelse av psykososiale behov er avgjørende for kvaliteten på tjenesten. 
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Det foreligger et kunnskapshull i litteraturen, da det i dag er lite forskning på den hyperakutte 

slagpasients erfaringer med tjenesten. Dette understreker behovet for å undersøke 

slagpasienters opplevelse av prehospitaltjeneste, da det kan bidra til ny innsikt vedrørende 

deres erfaringer fra både møtet med tjenesten samt relasjonen til helsepersonell. Slik 

kunnskap kan dermed benyttes for å vurdere gjeldende praksis og bidra til utvikling av en 

effektiv, medmenneskelig og trygg tjeneste.  

 

2.6 Pasienterfaringer fra akuttmottak 
Møte med akuttmottaket kan fremstå som et hektisk forløp der pasienten raskt skal gjennom 

en rekke ulike utredende undersøkelser. Tapt tid kan medføre et dårligere 

behandlingsresultat, hvilket aktualiserer kravet om effektiv logistikk og håndtering 

(Helsedirektoratet, 2010). Ved litteratursøk ble det funnet flere litteraturstudier omhandlende 

pasienterfaringer fra akuttmottak (Gordon, 2010; Nairn, Whotton, Marshal, Roberts, & 

Swann, 2004). Studier som skildrer innleggelse av slagpasienter (Asplund et al., 2009; 

Peoples, 2011), er enten av eldre dato, eller omhandler ikke reperfusjonsbehandling spesifikt. 

Det ble ikke funnet studier som spesifikt omhandler trombolysekandidaters erfaringer 

tilknyttet innleggelse i akuttmottak, hvilket tyder på at det foreligger et kunnskapshull i 

fagfeltet. Da det er mulig at tidspresset som preger innleggelsen ved akutt hjerneslag vil 

kunne påvirke pasientens erfaringer gjennom akuttforløpet.  

 

En systematisk oversikt over kvalitativ forskning om pasienterfaringer fra akuttmottak, 

avdekket at opplevelse av en medisinsk-teknisk kultur var dominerende i akuttmottaket 

(Gordon, 2010). Det er funnet at hyppig vurdering og monitorering blir vurdert som en 

sentral og viktig oppgave for sykepleiere i akuttmottaket av både pasienter og pårørende 

(Cypress, 2014). Likevel kan fokus på medisinsk-tekniske oppgaver lede oppmerksomheten 

bort fra pasientens fysiologiske og psykologiske behov, og føre til at pasientens behov ikke 

blir imøtekommet (Nairn et al., 2004). Nyström, Nyström, Dahlberg, and Carlsson (2003) 

fant at pasienter opplevde situasjonen i akuttmottaket som en samlebåndsliknende 

behandling, når flere sykepleiere i mottaket gjennomførte egne oppgaver som 

blodprøvetaking og andre ulike undersøkelser. Det resulterte i at pasientene ikke visste hvem 

de skulle forholde seg til og opplevde omsorgen fragmentert. Møtet med akuttmottaket og 

trombolyseteamet kan karakteriseres ved nettopp en slik oppdeling av medisinsk-tekniske 

oppgaver som gjøres av flere personer samtidig, for å sikre en effektiv utredningen og 
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behandlingen av slagpasienten. Å undersøke slagpasientens erfaringer knyttet til 

organiseringen av tjenesten og møtet med akuttmottaket vil dermed kunne gi økt innsikt og 

danne grunnlag for å videreutvikle en god og pasientrettet tjeneste.  

Med utgangspunkt i at pasienters deltagelse i behandlingen øker tilfredsheten med 

helsetjenesten, intervjuet Frank, Asp, and Dalberg (2009) pasienter etter opphold i 

akuttmottak. Det ble funnet at pasienten i varierende grad opplevde å bli inkludert i 

behandlingen under oppholdet i akuttmottaket. Faktorer som påvirket opplevelsen av 

deltagelse omfattet tilgjengelighet til og kontakt med helsepersonell, personellets holdninger, 

i hvilken grad pasienten opplevde seg sett og hørt og behandlet som et medmenneske, samt 

andre forhold i akuttmottaket. Nyström et al. (2003) undersøkte hvilke forhold i 

akuttmottaket som kunne relateres til dårlig omsorg. De fant at de fleste pasienter tilpasser 

seg effektivitetskulturen i akuttmottaket, og at pasientene forsøker å være ¨gode¨ pasienter 

ved å skjule deres skuffelser for å opprettholde et godt forhold til sykepleierne. Det vil derfor 

være interessant tå undersøke hvordan pasientene opplever å bli møtt og inkludert av 

personellet i trombolyseteamet. I en systematisk gjennomgang fant Nairn et al. (2004) at flere 

tallet av pasientene var tilfreds med deres opphold i akuttmottaket, men at flere pekte på 

mangelfull informasjon og ventetider som et tydelige forbedringsområder da det kunne føre 

til økt psykologisk stress hos pasientene. Hyppig kommunikasjon og informasjon om 

behandling, tilstand og forventet forløp og ventetider ble derfor høyt verdsatt av pasientene. 

 

2.7 Informasjon 
Pasienters rett til informasjon og medbestemmelse er godt etablert og vektlagt i «Lov om 

pasient- og brukerrettigheter» § 3-1 (1999, sist endret 2015). Samtidig har helseinformasjon 

vist å ha en rekke positive effekter for slagpasienten. Informasjon kan bidra til å redusere 

angst, bedre motivasjonen, behandlingsetterlevelse, bedre tilpassing til de nevrologiske 

utfallene slaget her medført, samt å bedre tilliten og forholdet til personellet (Knight, Worrall, 

& Rose, 2006). Likevel er det er hyppig rapportert at det ikke gis tilstrekkelig informasjon, 

og at informasjonen som gis ofte ikke er tilrettelagt for den enkelte pasient og deres 

pårørende (Knight et al., 2006; McKevitt et al., 2004). En stor norsk pasienterfaringsstudie 

viste at pasienter ofte opplever manglende informasjon og mangel på helsepersonell som gir 

informasjon. Samtidig er det funnet at akuttinnlagte pasienter også scoret lavere på 

pasienttilfredshet vedrørende informasjon, enn elektivt innlagte pasienter (Bjerkan, Skudal, 

Holmbo, & Bjertnæs, 2013).  
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I en pasienterfaringsstudie om slagbehandlingen fra slagdebut til utskrivelse fra sykehuset, 

ble det funnet stor variasjon i hvilken informasjon pasientene fikk om diagnose og prognose. 

Videre ble det funnet at de fleste pasientene opplevde å få informasjon om hva som skjedde, 

og i noen grad hva som skulle skje videre. På den annen side ble det funnet stor variasjon i 

hvor mye informasjon den enkelte pasient fikk, uten at det kunne relateres til pasientens evne 

til å oppfatte informasjon (Olofsson et al., 2005). I en systematisk gjennomgang om pasienter 

og pårørendes behov for informasjon og opplæring om hjerneslag, ble det funnet at de har 

behov for informasjon om spesifikke tema, og at disse temaene avhenger av hvor de befinner 

seg i slagforløpet (Hafsteinsdottir et al., 2011). I den akuttfasen ved et hjerneslag har 

pasientene størst behov for klinisk informasjon (Wachters Kaufmann, 2005) omhandlende 

diagnose, prognose og muligheter for å gjenvinne funksjon (Hafsteinsdottir et al., 2011). Det 

er mulig at nevnte informasjonsområder også er aktuelle i den hyperakutte fasen av et 

hjerneslag, men det er funnet sparsomt litteratur som omhandler informasjonsbehovet i denne 

fasen. Dette understreker derfor behovet for å undersøke pasienterfaringer ved 

informasjonsformidlingen gjennom pasientforløpet ved reperfusjonsbehandling.  

Ved hjerneslag opptrer kommunikasjonsvansker som skyldes språk- og talevansker, praktiske 

vansker og andre kognitive relaterte kommunikasjonsvansker hos ca. 40 % 

(Helsedirektoratet, 2010). Afasi er en vanlig følgetilstand etter et hjerneslag og sees som 

oftest ved slag i venstre hjernehalvdel, og rammer mellom 25 - 30% av slagpasientene 

(Engelter et al., 2006). Afasi påvirker som regel alle språklige funksjoner som evne til å lese, 

skrive, snakke og forstå talt språk, men i hvilken grad hver funksjon rammes varierer 

(Helsedirektoratet, 2010). Personer som er rammet av afasi er i en sårbar posisjon da de kan 

ha vansker med å forstå hva som blir sagt, eller kan ha vansker med å uttrykke seg, hvilket 

begrenser deres muligheter til å interagere med andre mennesker. For pasienter med afasi 

eller kommunikasjonssvikt er det avgjørende at helsepersonell viser at de har tid til å samtale 

og å gi informasjon (Eide & Eide, 2007 ; O'Halloran et al., 2012). Det er tidligere funnet at 

helsepersonell både bruker mindre tid på kommunikasjon og gir mindre informasjon til 

pasienter som er rammet av afasi (Knight et al., 2006). I den akutte situasjonen er det flere 

faktorer som kan påvirke og svekke kommunikasjonen mellom personell og pasienten 

(O'Halloran et al., 2012). Det vil derfor være interessant å undersøke hvordan pasienter 

opplever sitt informasjonsbehov dekket i den hyperakutte fasen.  
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2.7.1 Informasjon om reperfusjonsbehandling 
 I.v. r-tPA er vist å være sikker og effektiv og skal tilbys ved alle sykehus som tar imot 

hjerneslagpasienter (Helsedirektoratet, 2010). Likevel har pasienten rett på informasjon om 

behandlingen (§ 3-2.Pasientens og brukerens rett til informasjon), og har videre rett til å 

samtykke til behandling (§ 4-1. Hovedregel om samtykke). Til tross for at behandlingen 

vurderes som sikker, kan den likevel medføre en risiko for alvorlig intrakraniell blødning. 

Pasienter som har samtykkekompetanse kan derfor, om de ønsker, avgjøre om de er villige til 

å ta i mot behandlingen for å oppnå sannsynlig bedre langtidsutsikter, mot en risiko for 

hjerneblødning. På den annen side er det tidligere funnet at pasienter som deltok i en 

trombolysestudie, opplevde det å gi sitt samtykke til behandling som en vag og tvetydig 

prosess. Mangset, Førde, Nessa, Berge, and Wyller (2008) fant at tillit, oppfatninger av 

fordeler og risiko og altruisme ofte ble grunnlaget for om pasientene gav sitt samtykke eller 

ikke. Det tidligere er funnet at akuttinnlagte pasienter ofte scoret lavere på pasienttilfredshet 

når det gjelder informasjon (Bjerkan et al., 2013), hvilket aktualiserer spørsmål om i hvilken 

grad den akutt innlagte slagpasient opplever informasjonsformidling. God informasjon er 

avgjørende for at pasienten skal kunne ta et informert valg (Eide & Eide, 2007 ). Slot and 

Berge (2009) undersøkte 150 eldre - noen hadde vært rammet av slag andre ikke, om deres 

preferanser vedrørende trombolytisk behandling. Det ble funnet at alvorlighetsgraden av 

slaget var avgjørende for hvor villig vedkommende var til å motta behandling. Hele 93% av 

informantene ønsket detaljert informasjon om fordeler og ulemper ved 

trombolysebehandlingen. 64 % fant det tilstrekkelig med muntlig informasjon, mot 36% som 

ønsket både muntlig og skriftlig informasjon – før de skulle ta en avgjørelse om behandling.  

Akutte slagpasienter kan ha vanskeligheter med å oppfatte og bearbeide informasjon om 

risiko tilknyttet trombolytisk behandling. Manglende evne til å oppfatte og bearbeide 

informasjonen kan dermed påvirke pasientenes samtykkekompetanse (Mangset et al., 2009). 

White Bateman, Schumacher, Sacco, and Appelbaum (2007) drøfter i hvilken grad frivillig 

valg og samtykkekompetanse egentlig foreligger i en akuttmedisinsk situasjon, der både 

psykologiske og fysiske stressfaktorer kan påvirke pasientens forståelse av informasjon. Det 

tydeliggjør at både det å gi og det å motta informasjon i den hyperakutte fasen kan være 

utfordrende og føre til at pasientene ikke får nødvendig informasjon. Dette understreker 

behovet for å undersøke i hvilken grad pasienten oppfatter informasjonen de mottar og 

hvordan de opplever sitt informasjonsbehov dekket i den hyperakutte fasen. Slik kunnskap er 
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viktig da det vil kunne brukes til å vurdere gjeldene praksis samt å bidra til en mer 

pasientrettet informasjonsformidling.  

 

2.8 Kvalitetsutvikling ved akutt slagbehandling 
I de senere årene har det vært et økende fokus på kvalitet og kvalitetsutvikling i 

helsetjenesten. Hvordan kvalitet vurderes og utvikles påvirkes av flere faktorer som ny teori 

og forskning innen ledelse, organisering og teknologi samt brukerens forventninger og 

samfunnsutviklingen generelt og er derfor under stadig endring (Bakke, 2010; Mainz et al., 

2011). Innen akutt slagbehandling er det lagt ned store ressurser for å bedre kvaliteten. I den 

forbindelse har Helsedirektoratet utarbeidet «Nasjonale retningslinjer for behandling og 

rehabilitering ved hjerneslag». Den inneholder systematisk utviklede faglige anbefalinger for 

utredning, behandling og oppfølging av slagpasienter i Norge. Retningslinjen skal fungere 

som en nasjonal standard for å bidra til å sikre en forskningsbasert effektiv behandling og et 

helhetlig pasientforløp av god kvalitet (Helsedirektoratet, 2010).  

I den senere tid har det blitt lagt stadig større vekt på pasientperspektivet i 

kvalitetsutviklingen, og det antas at pasienttilfredshet er et direkte mål på helsetjenestens 

kvalitet. Selv om pasienter ikke nødvendigvis har forutsetninger for å vurdere den 

medisinskfaglige kvaliteten, vil de danne seg et hovedinntrykk av hvordan de ble sett, møtt 

og hørt av helsetjenesten (Arntzen, 2007). Dermed kan pasienter bidra til kvalitetsutvikling 

gjennom vurderinger vedrørende diagnostikk, behandling, pleie og rehabilitering, opplevelse 

av behandlingseffekt, mellommenneskelige relasjoner, kommunikasjon, informasjon, 

koordinering og kontinuitet. Kunnskapssenteret gjennomførte en omfattende 

pasienterfaringsundersøkelse ved flere sykehus i 2012. Det ble funnet forbedringspotensial på 

flere områder; informasjon, tilgjengelighet på helsepersonell som kunne informere, 

pleiepersonellets tid, faglig utvikling hos helsepersonell, legenes interesse og omsorg for 

pasienten, organisering, håndtering av pårørende, standard, utskriving, samhandling med 

andre helsetjenester, ventetid og pasientsikkerhet (Bjerkan et al., 2013). Det er grunnlag for å 

tro at de nevnte forbedringsområdene også kan være aktuelle ved akutt 

hjerneslagsbehandling. Samtidig kan pasienter bidra med informasjon om pasientforløpet, og 

rapportere sine forventninger og tilfredshet (Mainz et al., 2011).  
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Det foreligger i dag mye forskning omhandlende den medisinske behandlingen og 

effektivisering av pasientforløpet ved hyperakutt hjerneslagsbehandling. Videre er det funnet 

at slagpasienters erfaringer fra subakutt og stabil er godt kartlagt. Derimot viste en 

gjennomgang av litteraturen at det foreligger lite forskning på pasienters erfaringer fra den 

hyperakutte fasen av et hjerneslag. Kunnskap om pasienterfaringer fra pasientforløpet ved 

akutt hjerneslag vil derfor være avgjørende for å vurdere dagens organisering av 

pasientforløpet. Ved anvende en praksisorientert forskningsstrategi som vektlegger å redusere 

spennet mellom teori og praksis kan kunnskapen benyttes til å vurdere og videreutvikle 

praksis (Thorne, 2008). På den måten vil kunnskap om pasienterfaringer kunne bidra til å 

bedre helsetjenesten ved å tilstrebe og utvikle en mer tilpasset og effektiv slagrehabilitering 

(Burton, 2000) og dermed kunne øke pasienttilfredsheten (Mainz et al., 2011). Med 

utgangspunkt i litteratur ble følgende problemstilling og forskningsspørsmål formulert.  

 

2.9 Undersøkelsens problemstilling og 

forskningsspørsmål 
Hvordan opplever pasientene pasientforløpet ved hyperakutt reperfusjonsbehandling ved et 

akutt hjerneinfarkt? 

Følgende forskningsspørsmål ble formulert for å utdype problemstillingen: 

1. Hvordan opplever pasientene organiseringen av pasientforløpet? 

2. Hvordan opplever pasientene relasjonen og behandlingen de mottar fra helsepersonell 

gjennom pasientforløpet? 

3. Hvordan opplever pasientene informasjonen de mottar gjennom pasientforløpet? 

I neste kapittel presenteres studiedesign og studiens vitenskapsteoretiske utgangspunkt. Det 

gjøres videre rede for datainnsamlingen, analyseprosessen, samt egen forforståelse og etiske 

overveielser ved gjennomføringen av studien.  
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3 Forskningsmetode og design 
 

3.1 Design 
I studien har jeg valgt å benytte den kvalitative forskningstilnærmingen fortolkende 

beskrivelse (FB) på originalspråket Interpretive Description (Thorne, 2008). FB er ikke en ny 

metode, men en pragmatisk og begrunnet forskningstilnærming med tydelige 

kvalitetskriterier til forskningsprosessen, inspirert av flere kjente kvalitative metoder som 

grounded theory, fenomenologi og etnografi. FB ble utarbeidet for sykepleieforskning hvor 

kliniske problemstillinger skulle studeres, men der klassiske kvalitative forskningsdesign 

ikke var tilstrekkelige for studiens formål, eller praktisk ikke lot seg benytte. 

Forskningsstrategien har samtidig til hensikt å redusere spennet mellom teori og praksis 

gjennom å utvikle en mer praksisorientert viten (Thorne, 2008; Thorne, Kirkham, & 

O`Flynn-Magee, 2004). Metodens orientering mot praksis er sentral for denne undersøkelsen, 

da en av begrunnelsene for studien var å vurdere funnenes relevans i forhold til 

videreutvikling av klinisk praksis.  

 

FB forutsetter problemstillinger som stammer fra kliniske fenomener, hvilket samsvarer med 

undersøkelsens problemstilling som har utgangspunkt i refleksjoner fra egen klinisk praksis 

og mangel på kvalitativ litteratur på området. Videre er FB egnet for å oppnå dypere innsikt 

og en mer nyansert forståelse av menneskers erfaringer innenfor en aktuell kontekst. Det 

sammenfaller med målet for denne undersøkelsen, der det er ønskelig å benytte 

pasienterfaringer for å få ny og dypere kunnskap om ulike sider ved pasientforløpet ved 

reperfusjonsbehandling (Lomborg & Ankersen, 2010; Thorne, 2008; Thorne et al., 2004). En 

slik forståelse er sentral da det i studien søkes ny innsikt om pasienters erfaringer knyttet til 

behandlingen i akuttforløpet, for så å danne et kunnskapsgrunnlag for å vurdere og eventuell 

utbedre praksis. Beskrivende studier er også spesielt nyttig for å kunne hente inn kunnskap 

om ¨hvem og hva¨ gjennom et hendelsesforløp (Sandelowski, 2000), hvilket er ønskelig i 

denne studien for å kunne undersøke hvor i behandlingsforløpet det eventuelt er behov for 

forbedringer. FB som metode kan dermed bidra til å utvide klinikkens evne til å se praktiske 

konsekvenser av det som studeres, her pasientforløpet ved reperfusjonsbehandling, gjennom 

å utvide kunnskapsgrunnlaget og dermed bidra til nye valg og handlingsalternativer i praksis 

(Thorne, 2008). FB er samtidig en egnet forskningsstrategi når lite er kjent om temaet fra 
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tidligere. Noe som er relevant her da det gjennom litteratursøkene ikke ble funnet andre 

studier av samme tematikk, og kan dermed kan undersøkelsen bidra til å utvikle et empirisk 

grunnlag for nye studier.  

 

3.2 Metodens vitenskapelige forankring 
FB er som nevnt ikke en ny kvalitativ metode, men en forskningsstrategi som er inspirert av 

flere kjente kvalitative metoder. FB legger ikke skjul på å ha hentet inspirasjon fra 

etnografiens måte å utforske variasjoner i den menneskelige natur, grounded theorys måte å 

avdekke sosiale prosesser som påvirker våre handlinger, og hvordan fenomenologien søker 

viten om virkeligheten slik den eksisterer på bakgrunn av den enkeltes opplevelse og erfaring 

og dermed fremmer den menneskelige subjektivitet som viktig (Thorne, 2008). For 

forskningsstrategien har også latt seg inspirere av en naturalistisk retning, samtidig som 

fortolkende beskrivelse anerkjenner kunnskap som et resultat av menneskelig konstruksjon. 

FB anser derfor både subjektivitet og objektivitet som sentrale i utviklingen av klinisk 

kunnskap, og betrakter den erfaringsbaserte viten som like viktig som annen vitenskap. 

Videre anses kunnskapen som kontekstuell fordi den er dannet på et bestemt tidspunkt og 

sted, hvilket medfører at kunnskapen ikke er uavhengig av konteksten. Av den grunn har det 

vært sentralt å reflektere over datainnsamlingens setting, stemning i etterkant av intervjuene 

og underveis i analysearbeidet. Innen FB anses ikke forskeren som nøytral, da forskeren og 

de som blir forsket på interagerer og påvirker hverandre. Forskeren deltar i den virkeligheten 

som det forskes på, hvilket påvirker valget av forskningsdesign, innhentingen av empirisk 

data, og måten teori innhentes og anvendes i forhold til empirien, og påvirker derfor også 

både analysen og fortolkningen av datamaterialet (Thorne, 2008; Thorne et al., 2004). Det har 

derfor vært viktig å reflektere over egen forforståelse, væremåte i intervjusituasjonen og 

reflektere over valg tilknyttet forskningsstrategi, samt å ha en reflekterende holdning 

gjennom analysearbeidet. 

 

3.3 Utvalg og rekruttering 
3.3.1 Utvalg 
Informantene i denne undersøkelsen var pasienter som hadde erfaring fra pasientforløpet ved 

reperfusjonsbehandling etter å ha gjennomgått denne behandlingen ved sykehuset. Pasientene 

ble rekruttert fra samme sengepost, for å sikre at det var det aktuelle sykehusets prosedyrer 
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og omgivelser som ble undersøkt. Samtidig ble det vektlagt at de hadde evner til, og ønske 

om, å dele sine erfaringer (Malterud, 2008; Thorne, 2008). Ved å benytte nøkkelinformanter 

kan man oppnå et rikt datamateriale til tross for at et mindre antall informanter blir rekruttert 

(Thorne, 2008), noe som også var sentralt for den praktiske gjennomførelsen av 

undersøkelsen. Ved oppstart ble det antatt at 6-8 informanter ville gi et tilstrekkelig 

datamateriale, og at rekrutteringen ville være gjennomførbar gitt studiens tidsperspektiv.  

Følgende kriterier ble benyttet i utvelgelsen av informanter: 

Inklusjonskriterier  

• Informanten må ha fått reperfusjonsbehandling for hjerneslag ved det aktuelle 

sykehuset.  

• Pasienten må ha vært vurdert som klar og orientert gjennom hele oppholdet fra 

innleggelsen til intervjutidspunkt. Ut fra kognisjonstester som utføres som standard 

prosedyre, vil lege vurdere pasientens evne og egnethet til å delta i studien.  

• Informantene kan ha hatt nedsatt språkfunksjon ved innleggelsestidspunktet, men må 

ha blitt vurdert til å ha god språkfunksjon av logoped før intervjutidspunkt. 

Informantene må ha tilstrekkelige norskkunnskaper til å kunne gjennomføre et 

intervju. Lett tilrettelegging ved svekket syn eller hørsel er mulig (uthevet 

skriftstørrelse og hear-it).  

Eksklusjonskriterier 

• Pasienter med svært alvorlige nevrologiske utfall etter hjerneslaget blir ikke rekruttert 

(som ved betydelig kognitiv funksjonsnedsettelse og alvorlige 

kommunikasjonsvansker) 

• Pasienten kan ikke ha andre potensielt truende tilleggsdiagnoser som har preget 

pasientens behandling under oppholdet som for eksempel kreftbehandling, organsvikt, 

akutte lungelidelser, andre nyoppdagede diagnoser under oppholdet, eller hjerteinfarkt 

som har krevet ekstra behandling eller påført pasienten ekstra belastninger utover 

hjerneslaget. 

3.3.2 Adgang til forskningsfeltet 
For å få adgang til å utføre datainnsamling ved slagenheten ved det aktuelle sykehuset, ble 

det levert en skriftlig søknad (se vedlegg nr.: 1) til avdelingslederen og forskningsleder. Det 
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ble gitt tillatelse fra begge parter, forutsatt at nødvendige søknad til personvernombudet ved 

helseforetaket var godkjent (se vedlegg nr.: 2). For å sikre frivillig deltakelse bekreftet 

avdelingsleder at sykepleiere ved avdelingen uten annen tilknytning til undersøkelsen, ville 

være behjelpelige med rekruttering av pasientene. Da personvernombudet hadde gitt sin 

tilrådning og godkjent datalagringsområde var opprettet, startet rekrutteringen ved avdelingen 

i mars, 2013 og ble avsluttet i mars, 2014.  

3.3.3 Rekruttering av informanter 
Det var en utfordring å få rekruttert nøkkelinformanter som møtte undersøkelsens 

inklusjonskriterier. De rekrutterte pasientene hadde alle fått reperfusjonsbehandling, og ble 

rekruttert på sykehusets kombinerte slagavdeling. For å sikre informert frivillig deltakelse var 

det fire sykepleiere ved avdelingen som ikke hadde tilknytning til studien, som rekrutterte 

informanter til prosjektet. Sykepleierne gav skriftlig og muntlig tilpasset informasjon til de 

aktuelle pasientene og sørget for at informasjonen var forstått før de innhentet signert 

samtykke (se vedlegg nr.: 3). Når samtykke var innhentet, ble det avtalt tid for intervju og 

behov for hørselshjelpemidler ble kartlagt. Ved ett tilfelle gav sykepleier informasjon men 

glemte og innhente samtykke, jeg innhentet derfor selv samtykket før intervjuet. Tilsatt som 

sykepleier ved sengeposten hvor pasientene ble rekruttert, forsøkte jeg å unngå å arbeide 

direkte med pasientene som fremstod som mulige informanter. Hensikten var å ivareta 

pasientens integritet, og forhindre unødig ubehag for både pasienten og meg selv, samt å 

begrense rollekonflikter, og eventuelt en relasjonell påvirkning på informantenes besvarelse. 

 

3.3.4 Beskrivelse av informantene 
Til denne undersøkelsen ble det totalt rekruttert syv informanter hvorav 2 kvinner og 5 menn, 

et aldersspenn fra 30- 80 år, hvorav tre pensjonister og fire yrkesaktive. Totalt var det 6 av 7 

informanter som benyttet prehospitaltjeneste. En pasient var på sykehuset i forbindelse med 

en undersøkelse, da pasienten fikk slagsymptomer. Pasientforløpet ved akutt slagbehandling 

avhenger av pasientens medisinske tilstand. To pasienter ble sendt til vurdering for 

endovaskulær behandling ved endovaskulær avdeling, hvor en av disse fikk 

trombektomibehandling. En hadde behov for et kort opphold på intensivavdeling. De 

resterende ble overvåket ved slagenhetens overvåkning. Alle pasientene har likevel 

gjennomgått prosedyre med overvåkningsregime for reperfusjonsbehandling, med hyppig 

testing av vitale målinger og NIHSS –testing.  
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Det var ønskelig å rekruttere informanter som hadde hatt ulik effekt av behandling for å sikre 

variasjon i materialet. God effekt av behandling har vist å øke tilfredsheten med 

helsetjenesten (Donabedian, 1992), samtidig som slagpasienter med et dårligere 

funksjonsnivå er funnet å rapportere lavere grad av tilfredshet med helsetjenesten (Asplund et 

al., 2009). Deltagerne i denne undersøkelsen hadde imidlertidig alle god effekt av 

behandlingen, hvor de som hadde varige nevrologiske utfall kun hadde mindre sensoriske 

endringer, lett synsforstyrrelse, og lettere kognitive utfall. Hvordan utvalget kan ha påvirket 

resultatet diskuteres under metodediskusjonen i kapittel 5. 

 

Tabell nr. 1a 

Kort beskrivelse av informantene 

 

 

Deltager Kjønn Alder Sivilstatus Utdanning 

Yrke 

Tidligere TIA 

eller hjerneslag 

Slagets 

alvorlighetsgrad ved 

ankomst 

Behandling og 

effekt av 

behandling  

1 Mann Slutten 

av 70 

årene 

Gift Pensjonist. 

Elektriker, 

selvstendig 

nærings-

drivende 

Hjerneinfarkt på 

slutten av 90-

tallet 

uten sequeler. 

Viste at det var 

viktig med 

tidlig 

behandling.  

Nedsatt styring og 

tempo i høyre hån, 

ataksi og nummenhet 

I.v. Trombolyse 

God effekt av 

behandling.  

Hadde fortsatt 

nummenhets følelse 

i de 3 ytterste 

fingrene, noe ustø 

finger neseprøve. 

2 Kvinne 60 årene Alene-

boende 

Pensjonist Ingen tidligere 

kjennskap til 

hjerneslag 

Ekspressiv afasi, 

hemiparese høyre side 

I.v. Trombolyse 

Vurdert for mulig 

endovaskulær 

behandling.  

God effekt av 

behandling, ingen 

afasi. 

3 Kvinne Slutten 

av 30 

årene 

Gift. 

Omsorg for 

to barn. 

Mastergrad, 

arbeidet i 

offentlige 

Hadde ingen 

kjennskap til 

hjerneslag. 

Fattet mistanke 

om slag etter å 

ha googlet 

symptomene 

Nihss på 3 ved 

innkomst, nedsatt kraft 

og koordinasjon i 

venstre arm, 

Symptomdebut med 

tåkesyn på høyre øye 

og nakkesmerter. 

I.v. Trombolyse 

God effekt av 

behandling.  

Lett nummenhet i 

venstre arm. 

Nedsatt 

oppmerksomhet 
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Tabell nr. 1b 

Kort beskrivelse av informantene 

 

 

 

 

 

Deltager Kjønn Alder Sivilstatus Utdanning 

Yrke 

Tidligere TIA 

eller hjerneslag 

Slagets 

alvorlighetsgrad ved 

ankomst 

Effekt av 

behandling 

4 Mann Starten 

av 80 

årene 

Gift.  

Bor med 

syk kone.  

Pensjonist. 

Handelsskole, 

Ansvarlig for 

innkjøp og 

salg i et større 

firma 

Hjerneinfarkt 

for et år siden 

og TIA for 8-9 

år siden 

Alvorlig afasi og 

dysartri. Forvirring. 

Facialis parese. 

I.v. Trombolyse 

God effekt av 

behandling.  

Ingen afasi, dysartri 

eller facialis parese.  

5 Mann Starten 

av 50 

årene 

Gift. 

Omsorg for 

fire barn 

Eiendoms-

megler 

Ingen tidligere 

kjennskap til 

hjerneslag 

Venstresidig paralyse, 

sensibilitetstap venstre 

ben, nedsatt 

sensibilitet venstre 

arm, Facialisparese 

I.v. Trombolyse 

 

God effekt av 

behandling. 

Nihss 0 

Ingen pareser eller 

nedsatt sensibilitet. 

6 Mann Tidlig 30 

årene 

Samboer Mastergrad Ingen tidligere 

kjennskap til 

hjerneslag 

Nihss 15 

Vertigo, 

blikkdeviasjon, 

dobbeltsyn, dysartri, 

parese venstreben, og 

betydelig krafttap 

venstre arm. 

Symptomer i regress, 

betydelig bedret 

blikkdeviasjon og 

dobbeltsyn.  

Forverring etter 

trombolyse. Overvåket 

på medisinsk intensiv. 

I.v. Trombolyse 

 

God Effekt av 

behandling. 

Ved intervjue har 

pasienten kun 

ubehag når han må 

fokusere blikket 

over tid.  

 

7 Mann Tidlig 30 

årene 

Gift. 

Venter barn 

3 årig høyere 

utdanning 

innen helsefag 

Kjennskap til 

hjerneslag fra 

utdannelsen 

Nihss 15 

Venstresidig neglekt, 

hemianopsi. Paralyser 

og sensibilitetstap 

venstresidige 

ekstremiteter. 

I.v. Trombolyse 

og 

trombektomi 

God effekt av 

behandling, mulig 

svakt endret 

sensibilitet 
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3.4 Datasamling 
3.4.1 Semistrukturert intervju 
Det kvalitative forskningsintervju er metoden som er valgt for å innhente det empiriske 

materialet til studien. Kvalitativ tilnærming tillater utforsking av dynamiske prosesser som 

samhandling, utvikling og helhet i deres naturlige sammenheng. Dette er vesentlig for å 

kunne belyse pasientforløpet ved reperfusjonsbehandling. Metoden gir mulighet til å stille 

spørsmål om menneskers erfaringer, forventninger, motiver og holdninger (Malterud, 2008). 

Slik informasjon vil være avgjørende for å kunne belyse ulike sider ved pasienterfaringene 

tilknyttet reperfusjonsbehandling, og for å besvare forskningsspørsmålene. I det kvalitative 

intervjuet fokuseres det på å forstå sider ved intervjupersonenes liv fra vedkommendes 

perspektiv (Kvale & Brinkmann, 2009), noe som er viktig for å senere kunne få frem 

variasjoner i de enkelte deltagernes erfaringer. Det finnes flere former for kvalitative intervju, 

og valget falt på det semistrukturert intervjuet. Ved semistrukturert intervju fokuseres det på 

den intervjuedes erfaringer på et område (Kvale & Brinkmann, 2009), hvilket samsvarer med 

ønsket om å få tak i informantens subjektive erfaringer knyttet til pasientforløpet ved 

reperfusjonsbehandling.  

Etter en litteraturgjennomgang ble en intervjuguide utviklet. Guiden inneholdt spørsmål 

tilknyttet pasientforløpets kronologiske rekkefølge fra sykdomsdebut til avsluttet 

overvåkning. Samtidig ble det utviklet underspørsmål knyttet opp mot studiens sentrale tema, 

og forslag til spørsmål innen de ulike emnene. Intervjuguiden bidro dermed til å sikre at 

undersøkelsens sentrale tema ble inkludert i intervjuet - pasienterfaringer av strukturer og 

organisering av pasientforløpet, møte med helsepersonell gjennom pasientforløpet og 

pasienterfaringer vedrørende informasjon.  

 

Informantene ble oppfordret til å snakke åpent om de gitte emnene, for å sikre en detaljrik og 

nyansert beskrivelse av de sentrale temaene (Kvale & Brinkmann, 2009; Thorne, 2008). 

Samtidig ble det stilt noen åpne spørsmål mot slutten av intervjuet. På den måten ble det 

åpnet for at informantene kunne snakke fritt om andre emner de oppfattet som viktige, utover 

tema fra intervjuguiden. Metodens fleksibilitet tillater også oppfølgingsspørsmål underveis i 

intervjuet. Dette er nyttig da oppfølgingsspørsmål kan bidra til å sikre mer detaljrik 

informasjon om et tema, samtidig som misforståelser kan avverges. Metoden tillater også at 

dersom en informant bringer opp et nytt tema, kan neste informant spørres om emnet for å få 
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belyst flere sider av fenomenet. Metodens fleksibilitet var derfor sentral for denne 

undersøkelsen, da det bidro til at flere sider ved pasienterfaringene ved 

reperfusjonsbehandling ble fanget opp. Dette var spesielt viktig fordi dette er et lite studert 

område. Semistrukturert intervju var også egnet for denne studien siden det er en 

hensiktsmessig intervjuform for forskere som er uerfarne i intervjusituasjonen (Kvale & 

Brinkmann, 2009; Polit & Beck, 2008). 

 

3.4.2 Innhenting av opplysninger fra pasientjournal 
For å sikre en bedre forståelse av datamaterialet ble det bestemt at det skulle innhentes 

tilleggsopplysninger fra informantenes pasientjournal, fordi det er kjent at ulike faktorer kan 

påvirke pasientenes erfaringer (Malterud, 2008; Thorne, 2008). I undersøkelsens 

informasjonsskriv ble pasienten spurt om å gi sitt samtykke til å innhente følgende 

opplysninger fra journal: alder, sivilstatus, utdanning eller yrke, antall dager fra 

reperfusjonsbehandling til intervju, tidligere hjerneslag/TIA, og hvilke nevrologiske 

hjerneslagsutfall pasienten hadde før og etter reperfusjonsbehandling. Opplysningene var 

ment å fungere som bakgrunnsinformasjon til analysen av datamaterialet, og dermed bidra til 

å berike datamaterialet ved å få frem flere nyanser ved temaene kunne (Thorne, 2008). 

Bakgrunnsinformasjon om symptomutvikling var avgjørende for å forstå pasientens situasjon 

gjennom pasientforløpet. Effekt av behandling er også interessant, da det er godt kjent at 

behandlingseffekt påvirker pasienters grad av tilfredshet med behandling. Tidligere erfaring 

med hjerneslag og TIA kunne påvirket pasientenes forventninger til helsetjenesten. 

Sivilstatus var viktig for en bedre forståelse for pasientens livssituasjon. Tid fra 

innleggelsestidspunkt til intervjuet ble gjennomført ble ikke funnet å ha noen betydning for 

vurderingen av pasientens erfaringer. 

 

3.4.3 Egne observasjoner og refleksjoner 
For å sikre et rikere datamateriale ble det bestemt at egne observasjoner og refleksjoner 

tilknyttet intervjusituasjonene skulle noteres underveis, og i etterkant av intervjuet. 

Refleksjonene ble benyttet for å kunne minnes stemninger og pasientenes kroppsspråk i 

intervjusituasjonen. Notatene ble brukt i arbeidet med transkribering og i analysen.  
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3.4.4 Intervjuplanlegging og gjennomføring 
For å få trening i intervjusituasjonen ble det gjennomført et prøveintervju med en kollega 

med flere års erfaring med pasientgruppen. Dette var spesielt lærerikt ved gjennomlytting, da 

det gav innsikt i betydningen av måten spørsmålene ble stilt. Intervjuguiden ble samtidig 

diskutert for å se om de viktigste områdene var dekket. Et annet prøveintervju ble 

gjennomført der en bekjent stilte som ¨informant¨ etter nylig å ha gjennomgått 

reperfusjonsbehandling ved hjerneslag ved et annet sykehus. Det var spesielt nyttig å se om 

spørsmålsguiden bidro til relevante og detaljrike svar. Øvelsen gav trening i å lytte underveis 

i intervjuet, samt å stille bedre oppfølgings- og oppklaringsspørsmål. Videre ble det utført et 

pilotintervju, for å undersøke intervjuguidens kvalitet i en virkelig intervjusituasjon. 

Pilotintervjuet ble vurdert å ha god nok kvalitet til å bli inkludert i undersøkelsen. 

Intervjuguiden ble også vurdert underveis i datainnsamlingen i lys av de foregående 

intervjuene. Guiden ble ikke revidert, men det ble stilt noen oppfølgingsspørsmål basert på de 

tidligere intervjuene. 

 

Det var avgjørende for datainnsamlingen at pasienten fortsatt var inneliggende på 

slagenheten, og at det ikke hadde gått alt for lang tid fra innleggelsesdato til intervju, slik at 

pasienten skulle huske mest mulig fra pasientforløpet. Å holde intervjuene på et tidlig 

tidspunkt var også viktig et da det er funnet at hjerneslagpasienten raskt skifter sitt mentale 

fokus og går over i en rehabiliteringsfase. I den rehabiliterende fasen har pasienten et 

fremtidsrettet fokus og konsentrerer seg om de kroppslige forandringene og dermed lett kan 

glemme detaljer fra innleggelsen (Eilertsen et al., 2010). Samtidig er hjerneslagpasienter en 

sårbar pasientgruppe. For å ta hensyn til pasientens sårbarhet ble intervjuet holdt så tett opp 

mot utskrivelse som mulig. Pasienten antas å være i en mindre sårbar posisjon nærmere 

utskrivelse, enn hva vedkommende vil være umiddelbart etter innleggelsen. 

 

Før intervjuoppstart var jeg forberedt på at informantene uoppfordret ville kunne fortelle om 

hele hendelsesforløpet og ikke kun besvare mine spørsmål. Under prøveintervjuet og 

pilotintervjuet startet begge informantene umiddelbart å fortelle historien fra symptomdebut. 

I FB kan datamaterialet inneholde rikelig med bakgrunns- og kontekstuell informasjon. 

Denne typen informasjonen kan i en tidlig fase se lite relevant ut for studien, men ved å ha en 

bevisst holdning til informasjonen kan den bidra til å berike materialet i en senere fase 
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(Thorne, 2008). Under intervjuene lot jeg derfor informanten få anledning til å prate fritt, da 

det kunne bidra til å fange opp andre emner.  

 

I forbindelse med selve intervjusituasjon forsøkte jeg å være meg bevisst maktskjevheten i en 

relasjon mellom forsker og informant. Det ble derfor tilstrebet å etablere en god relasjon som 

var preget av tillit og respekt. Det ble vektlagt å la informanten få snakke ferdig, unngå 

pressende eller unødige spørsmål, opptre interessert, lytte aktivt, stille oppfølgingsspørsmål 

og få tolkninger avkreftet eller bekreftet underveis. Samtidig ble også gjort tydelig at 

hensikten med intervjuet var å innhente informasjon om pasientens erfaringer fra 

akuttbehandlingen, og ikke var ment som en terapeutisk samtale (Kvale & Brinkmann, 2009). 

 

3.4.5 Analyse ved fortolkende beskrivelse  
I fortolkende beskrivelse benyttes en induktiv analytisk tilnærming for å frembringe ulike 

måter å forstå kliniske fenomener. Det var aktuelt for denne undersøkelsen da det kan bidra 

til å danne implikasjoner for å bedre praksis. Den analytiske prosessen er sammenlignende, 

hvor data sammenlignes innbyrdes og relateres til de temaer og mønstre som dannes 

underveis i analyseprosessen. Ved fortolkende beskrivelse er det sentralt at analysemetoden 

som blir valgt er logisk knyttet sammen med studiens datasamlingsmetode, og er anvendbar 

innen studiens tidsbegrensinger. Jeg har derfor valgt å bruke den analytiske 

fremgangsmetoden som beskrives av Thorne (2008). Samtidig som jeg har valgt å hente 

inspirasjon fra matrisen som er beskrevet av Graneheim and Lundman (2004). Et godt 

kodingsskjema kan bidra til å samle meningsbærende data etter fellestrekk, samtidig som 

man vurderer de ulike meningsbærende enhetene opp mot andre grupper (Thorne, 2008). 

 

Det er ikke benyttet et teoretisk rammeverk som skal være styrende for analysen. Likevel har 

teorigrunnlaget for studien ligget som bakteppe for undersøkelsen. Samtidig er det i noen 

grad sett til teori og forskning for å vurdere funnene underveis. I en analyse med 

utgangspunkt i fortolkende beskrivelse er det sentralt at forskeren engasjerer seg i en 

dialektikk mellom teori og data, for å unngå et påtvungent teoretisk perspektiv på den ene 

siden og ren beskrivelse på den andre. Det var sentralt for denne studien, da det tillot å være 

åpen og søke etter en sammenhengende men også en nyansert tolkning av pasientenes 

erfaringer (Thorne, 2008). 
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3.4.6 Transkripsjon 
Det første trinnet i analysen var å gjøre lydmaterialet tilgjengelig for analyse gjennom 

transkripsjon. Jeg valgte å utføre transkriberingen selv, for å få bedre kjennskap til 

materialets umiddelbare betydning (Malterud, 2008; Thorne, 2008). Det gav samtidig 

mulighet til å oppdage nye temaer av relevans for neste intervju og vurdere intervjuteknikk. 

Under transkriberingen kan intervjuer huske mer fra intervjuet og kan dermed oppklare 

eventuelle utydeligheter eller betydninger i materialet (Thorne, 2008), likevel ble det under 

transkriberingsarbeidet nødvendig å ta kontakt med en pasient for å stille none oppklarende 

spørsmål om pasientens opprinnelige betydning da det fremsto uklart.  

 

Ved å gjennomføre transkriberingen selv blir det mulig å gjøre seg tanker om stemningen og 

de sosiale og emosjonelle faktorene som utspilte seg i intervjuet (Kvale & Brinkmann, 2009; 

Malterud, 2008). I følge Malterud (2008) er selve formålet med en transkripsjonen og 

skriftliggjøringen av intervjuet å fange opp samtalen, slik at den best mulig representerer det 

som informanten hadde til hensikt å meddele. Videre hevder hun at det ikke er gitt at en 

ordrett avskrift av lydopptakene gir den beste gjengivelsen av samtalens betydning og 

mening. Talespråket ble derfor i noen tilfeller redigert - der en ordrett uttrykksmåte ville gi en 

misvisende betydning. Lojalitet ovenfor det opprinnelige materialet ble vektlagt under 

transkripsjonen. 

 

3.4.7 Bli kjent med materialet 
Som andre trinn i analyseprosessen lyttet jeg til opptakene og leste gjennom det transkriberte 

materialet flere ganger. Hensikten var å bli kjent med materialet, og da ikke bare de delene av 

materialet som fanget min oppmerksomhet først. Det ble derfor forsøkt å få et inntrykk av 

hele teksten, og fange opp det som var bakenforliggende – det som jeg ikke ble oppmerksom 

på ved første gjennomlesning (Thorne, 2008). Videre i denne fasen ble det plukket ut 

meningsbærende enheter, men det ble ikke benyttet noen form for koding eller 

kategorisering. I stedet ble det reflektert over hvorfor nettopp de ulike delene av data tiltrakk 

seg min oppmerksomhet- om det var forventede svar eller overraskelser i datamaterialet jeg 

ikke merket meg.  
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3.4.8  Veien mot koder 
Det tredje trinnet i den analytiske prosessen omhandler koding av materialet. Her 

identifiseres først meningsbærende enheter - tekstbiter som kan relateres til studiens tema. 

For å merke og systematisere de meningsbærende enhetene som omhandler samme tema gis 

de en felles kode (Malterud, 2008; Thorne, 2008). Graneheim and Lundman (2004) gir i sin 

artikkel en oversikt over sentrale områder ved kvalitativ innholdsanalyse, hvor de illustrerer 

bruk av blant annet meningsbærende enheter, kondensering, abstraksjon, kode, kategorier og 

temaer i analyseprosessen. Det var her jeg hentet inspirasjon til analysematrisen som ble 

benyttet.  

 

Tabell nr. 2 

Analysematrise 

Meningsbærende 

enhet 

Kondensert Abstrahert Kode Undergruppe Egne 

observasjoner 

 

 

For å ha oversikt over alle de meningsbærende enhetene gjennom analyseprosessen ble de 

markert med et ¨sporingsnummer¨ knyttet til den meningsbærende enheten til den enkelte 

informant og til linjenummeret i det transkriberte materialet. På den måten ble det mulig å ha 

oversikt over hvilken informant enheten var knyttet til, samtidig som det ble enklere å gå 

tilbake til det transkriberte materialet for å undersøke enhetens kontekst underveis. Dersom 

den meningsbærende enheten var spesifikt knyttet til en fase i pasientforløpet ble 

sporingsnummeret markert med en fargekode, eksempelvis grønn for den prehospitalfasen 

eller gul for overvåkningsfasen. Slik ble det letere å vurdere enhetene ut fra pasientforløpets 

kontekst og for å se etter sammenhenger og ulikheter gjennom pasientforløpets faser.  

 

For å kode en meningsbærende enhet i materialet må forskeren anta at hun vet hva den 

meningsbærende enheten betyr (Malterud, 2008; Thorne, 2008). I forbindelse med 

kodingsarbeidet ble de meningsbærende enhetene kondensert, slik at teksten forkortes 

samtidig som budskapet bevares. På den måten ble enhetens budskap tydeligere og det ble 

lettere å feste en kode til enheten. Lojalitet ovenfor enhetens betydning ble tilstrebet også i 

denne fasen. Som student prøvde jeg meg frem, og i første runde med kodingsarbeidet ble det 

utviklet svært mange og detaljerte koder. Men innen fortolkende beskrivelse bør forskeren 
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unngå en for detaljert koding på ord- og setningsnivå, da dette hevdes å kunne true forskerens 

evne til å se mønstre i materialet, følge sin intuisjon, samtidig som det kan svekke forskerens 

evne til å holde en linje i resonnementet (Thorne, 2008). En potensiell fare i analyseprosessen 

er prematur koding. For å redusere denne faren ble det valgt å benytte bredere koding, i tråd 

med Thorne (2008). Ved bruk av bred koding kan grupper av data med lignende egenskaper 

undersøkes innen flere ulike alternative grupper, som igjen kan fungere som en mekanisme 

for å utvide, snarere enn å innsnevre konseptuelle løsninger som detaljert koding kunne ha 

medført. Etter flere omganger med kodearbeid, ble antallet koder betraktelig redusert ned til 

fire koder. Disse endte opp som undersøkelsens hovedtema. Et eksempel på en bred kode er 

¨informasjon¨ der alle enheter som omhandler informasjon blir plassert innunder, for så å 

undersøke innholdet i enhetene grundigere i neste fase.  

 

De meningsbærende enhetene ble til slutt knyttet til følgende kodegrupper: 

 

1) Informasjon  

2) Helsepersonellets kunnskaper og medisin-tekniske ferdigheter  

3) Relasjon til helsepersonell 

4) Opplevelse av organiseringen av pasientforløpet  

I tabellen som følger vises det eksempler på hvordan meningsenheter er kodet, og hvordan 

det er gjort når en enhet er gitt to koder.  

 

Tabell nr. 3 

Koding av meningsbærende enheter 

Meningsbærendeenhet Kondensert Kode 

..096: Ja, jeg synes jo egentlig at de 
la vekt på det å informere om risiko 
og sånne ting. Ja fordeler og ulemper 
ved behandlingen og sånn. 

..096: Legene vektla å informere 
om fordeler og ulemper ved 
behandlingen 

Informasjon 

..086: Ja jeg fikk jo, eller dem prata 
jo. Ja nå husker jeg ikke akkurat om 
hva, men det var jo sånn generell 
informasjon for.. Og litt beroligende 
samtale tror jeg det var.. For de ville 
vel ha meg rolig og fattet.. (viste med 
kroppsspråket at han var stresset ) 

..086: Fikk generell informasjon, 
men husker ikke om hva. 
 
 
 
..086: Beroligende samtale og 
støtte fra helsepersonell 

Informasjon 

 

 

Relasjon til 

helsepersonell 
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3.4.9 Fra koder til konseptualisering 
Det neste trinnet i analysen var å undersøke de ulike intervjuutsagnene og finne deres 

konkrete betydningsinnhold, for å kunne utføre en grundigere koding av materialet (Thorne, 

2008). I denne fasen deles innholdet i hver kodegruppe inn i undergrupper der innholdet har 

samme betydning. Undergruppen blir da analyseenheten som legger grunnlaget for resultatet 

(Malterud, 2008). For å kunne sortere de meningsbærende enhetene ytterligere, ble de 

abstrahert for å hente ut meningen eller betydningen fra enheten, før de deretter ble knyttet til 

undergruppen.  

 

Tabell nr. 4 

Eksempel på analysetrinn fra meningsbærende enhet til koder og undergrupper 
Meningsenhet Kondensert Abstrahert Kode Undergruppe Egne 

observasjo

ner 

..096: Ja, jeg 
synes jo 
egentlig at de la 
vekt på det å 
informere om 
risiko og sånne 
ting. Ja fordeler 
og ulemper ved 
behandlingen 
og sånn. 

..096: Legene 
vektla å 
informere om 
fordeler og 
ulemper ved 
behandlingen 

Opplevde å få 
god informasjon 
om risiko og 
fordeler ved 
behandlingen 

Informasjon Informasjon om 
behandling 

 

..086: Ja jeg 
fikk jo, eller 
dem prata jo. Ja 
nå husker jeg 
ikke akkurat om 
hva, men det 
var jo sånn 
generell 
informasjon 
for.. Og litt 
beroligende 
samtale tror jeg 
det var.. For de 
ville vel ha meg 
rolig og fattet. 

..086: Fikk 
generell 
informasjon, 
men husker ikke 
om hva. 
 
 
 
 
 
..086: Fikk 
beroligende 
samtale og 
støtte av 
helsepersonell 
 
 
 

..086: Oppfattet 
ikke 
informasjonen 
som ble gitt 
 
 
 
 
 
 
..086: 
Helseperson-
ellet beroliget 
meg i 
situasjonen 

Informasjon 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Relasjon til 
helsepersonell 
 
 
 
 

Redusert evne 
til å oppfatte 
informasjon 
 
 
 
 
 
 
 
Psykososiale 
behov 
 

Viste med 

kropps-

språket at 

han var 

stresset i 

situasjonen 

  

 

I fortolkende beskrivelse må analytikeren alltid være kritisk til det som fremstår umiddelbart 

og åpenbart i et datamateriale (Thorne, 2008). Det ble derfor viktig å benytte fremgangsmåter 
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som utfordrer koding- og konseptualiseringsprosessen (Thorne et al., 2004). Forskeren 

oppfordres derfor til å stille spørsmål til teksten i de ulike intervjusekvensene: Hva er 

hovedbudskapet i teksten? Hva er det originale? Hvorfor er dette her? Hvorfor ikke noe 

annet? Hvorfor passer disse dataene sammen eller står i motsetning til hverandre? (Thorne et 

al., 2004) (s.7). Samtidig ble det fokusert på å være tro mot den informanten og den 

meningsbærende enhetens opprinnelige mening. Etter å ha arbeidet gjennom kodene og med 

flere tilhørende undergrupper ble flere av undergruppene slått sammen. Kodene ble så gjort 

om til et hovedtema, og de sammenslåtte undergruppene ble til undertema.  

 

Tabell nr. 5  

Endelige hovedtema og undertema 
Hovedtema Undertema 

Informantenes erfaringer med organisering av 

pasientforløpet 

- Informantenes erfaringer med organisering og 

logistikk gjennom pasientforløpet 

- Informantenes erfaringer ved prosedyrene tilknyttet 

pasientforløpet 

Informantenes erfaringer med helsepersonellets 

kunnskaper og medisinsk – tekniske ferdigheter 

- Betydningen av helsepersonellets kompetanse og 

medisinsk - tekniske ferdigheter 

- Betydningen av oppfølging av fastlagte prosedyrer 

Informantenes erfaringer med helsepersonellets 

relasjonelle ferdigheter 

- Informantenes erfaringer med helsepersonellets 

relasjonelle ferdigheter 

- Informantenes erfaringer med imøtekommelse av 

psykososiale behov 

- Informantenes erfaringer med helsepersonellets 

ivaretagelse av pårørende 

Informantenes erfaringer av 

informasjonsformidling gjennom 

pasientforløpet 

- Imøtekommelse av informantenes 

informasjonsbehov 

- Informantenes opplevelser av redusert evne til å 
oppfatte og bearbeide informasjon 

- Informasjon tilknyttet reperfusjonsbehandling 

- Generell informasjon gjennom pasientforløpet 

- Informantenes erfaringer tilknyttet pårørendes 

informasjonsbehov 
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I fortolkende beskrivelse kreves en analytisk form som går utover å ta deler fra hverandre og 

putte dem sammen igjen. Det krever at en ser utover det åpenbare, og tester ut det vi tror vi 

har sett. Det ble derfor tilstrebet å se materialet fra flere vinkler ved å se etter andre 

tolkningsmuligheter i materialet, her ble faglitteratur og andre studier benyttet for å utvide 

tolkningsgrunnlaget. Som det siste steget ble meningsbærende enheter, kondensat og 

abstraherte enheter tilhørende undertema samlet. Disse ble så vurdert opp mot hverandre for å 

finne likheter og ulikheter innen undertema. Med utgangspunkt i kondensatene ble det et 

skrevet et sammendrag som ble utgangspunkt for beskrivelsen av resultatene. Thorne (2008) 

fremhever samtidig at forskeren skal ta eierskap over den fortolkede meningen, og ta 

betydningen av funnene på alvor. Det har derfor vært sentralt med etisk refleksjon under det 

analytiske arbeidet, for å kunne sikre en pålitelig formidling av undersøkelsens funn.  
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4 Resultat 
 

Denne undersøkelsen ble innledet av spørsmål på hvordan pasienter opplever forløpet ved 

reperfusjonsbehandling ved akutt ischemisk hjerneslag. Målet var å bidra til økt innsikt og 

undersøke mulige forbedringsområder ved tjenesten ut fra et pasientperspektiv. 

Innledningsvis ble det antatt at det ville bli funnet en rekke forbedringsområder, samsvarende 

med andre pasienterfaringsstudier. Det var derfor overraskende når det ble funnet liten 

variasjon i materialet, samtidig som det ble funnet overvekt av positive pasienterfaringer. 

Likevel ble det funnet noe variasjon og områder i materialet som belyser forbedringsområder, 

disse funnene er forsøkt løftet frem. I det følgende presenteres undersøkelsens funn med 

utgangspunkt i hovedtemaene: 

 

1. Erfaringer med organisering av pasientforløpet  

2. Erfaringer med helsepersonellets kunnskaper og medisinsk-tekniske ferdigheter 

3. Erfaringer med helsepersonellets relasjonelle ferdigheter  

4. Erfaringer av informasjonsformidling gjennom pasientforløpet 

 

4.1 Erfaringer med organisering av pasientforløpet  
Det ble funnet at pasientene i hovedsak hadde positive opplevelser tilknyttet organiseringen 

og strukturen gjennom pasientforløpet. Pasientene fremhevet at en effektivt organisert 

tjeneste opplevdes avgjørende for at de skulle få riktig behandling raskt. I det følgende 

utdypes erfaringene av organiseringen av pasientforløpet ved reperfusjonsbehandling.  

 

4.1.1 Et effektivt og samordnet pasientforløp som følge av god 

organisering 
Det første møte med helsetjenesten oppstår i det pasienten eller pårørende opplever et akutt 

behov for helsehjelp og ringer etter akuttmedisinsk hjelp. At AMK opprettholder kontakten i 

påvente av ambulanse bidro til at pasientene opplevde håp og visshet om at hjelpen var på 

vei:  
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Så når jeg ringte, så syntes jeg egentlig at det var (bra).. Ja, de holdt telefonlinja med meg 
hele tiden! Så snakka dem med ambulansen og konfererte litt og ¨ Jo, vi er der om en liten 
stund¨. 
 

Å få helsehjelp raskt var svært viktig for pasientene og de hadde forventninger om at 

ambulansetjenesten skulle komme innen kort tid. Rask responstid og kartlegging av 

pasientens tilstand med påfølgende rask innleggelse på sykehuset ble vurdert som selve målet 

ved den prehospitaltjenesten og var derfor utslagsgivende for tilfredshet med tjenesten. 

Opplevelse av en samordnet tjeneste ble eksemplifisert av en av deltagerne som først 

kontaktet sin lokale legevakt, hvorpå legevakten etter prosedyren, kontaktet AMK og bidro til 

rask innleggelse. Videre bidro også tidlig konferering og avklaring av pasientens situasjon 

mellom ambulansepersonell og sykehus, til et positivt inntrykk av en samordnet og effektiv 

helsetjeneste:  

 
De gjorde sine undersøkelser.. Jeg husker at de allerede ganske raskt hadde kontakt med 
sykehuset.. Litt for å melde inn at det var mistanke om slag, og for å forberede de litt på det, 
for å gjøre mottaket klare for hva som ville komme. 
 

 Til tross for en hektisk mottakelse av trombolyseteamet, fortalte flere pasienter at teamet 

samarbeidet effektivt, opptrådte kontrollert og profesjonelt. Flere fremhevet betydningen av 

at helsetjenesten på kort tid kan stille med kompetent og dyktig personell i alle 

pasientforløpets faser. At flere helsepersonell møter pasienten ved ankomst, raskt 

gjennomfører utredende undersøkelser og iverksetter behandlingen gav inntrykk av en 

koordinert og effektiv organisering av helsetjenesten og bidro til at pasientene følte seg 

prioritert og viktig.  

 
Ja det var jo det, det stod mennesker klare rundt meg på alle kanter. Nesten to på hvert bein 
hehe. Men det var i alle fall en på hvert ben og en på hver arm som begynte å sette inn flere 
nåler.. Og legen var jo der med en gang og.. Det så ut som dem stod klare alle sammen når 
jeg kom. Ja de fikk meg over fra den sykebilbåra og over på den andre sengen og startet. Og 
de stod klare alle mann, jeg telte ikke men det var folk på alle kanter.  
 
Pasienten som utviklet slagsymptomer når han var inneliggende på sykehuset, påpekte at til 

tross for at hans tilfelle ikke var noe standard forløp klarte likevel teamet å stille innen kort 

tid: 

 

Jeg var utrolig heldig. Jeg tror det var tre leger og syv sykepleier som stod rundt meg i løpet 
av 15 minutter, og jeg fikk noe blodfortynnende og noe sånt forskjellig.. Fire timer etterpå, så 
var jeg helt fin! Fantastisk!  
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Flere av pasientene fortalte om opplevelse av flyt i tjenesten og fremhevet betydningen av en 

koordinert og samordnet organisering gjennom alle pasientforløpets faser. På spørsmål om 

noe kunne vært annerledes eller bedre gjennom pasientforløpet fra akuttmottaket til 

overvåkningen svarte en pasient: 

 

Nei det kan jeg faktisk ikke si altså.. for jeg synes det var strålende alt sammen jeg. Det glei 
så lett. Jeg gikk, eller jeg lå jo, men det gikk fra det ene stedet til det andre uten noen 
problemer. 
 
Over i den stabile fasen når pasientene var inneliggende på sengeposten opplevede flere at 

systemet stagnerer. Pasientene opplevde å måtte vente på utredende undersøkelser, og 

dermed måtte vente på viktig informasjon om årsak til slaget. Ventetid bidro derfor til ekstra 

belastning og engstelse for pasientene:  

 

Jeg tenker at når man er i en stabil fase og er på vanlig sengepost, at luften liksom går ut av 
ballongen.. Der tar det lang tid og.. Ikke sant, sånn at de sier at de skal utrede deg, men så 
skjer det kanskje ikke så mye , og det tar veldig lang tid.. Ja det er liksom første dag på flere 
dager, på mandagen at de tok en ultralyd av halsen.. De hadde tatt noen blodprøver, men det 
hadde liksom ikke vært noen andre undersøkelser siden onsdag da ikke sant.. Jo, også den 24 
timers CTen da .. Så jeg vil jo si at i akuttfasen, det første døgnet, da var liksom alle skjerpet, 
og det synes jeg var veldig bra. 
 

Når pasienten vet at rask behandlingsstart er avgjørende, ble det å vite at bare minutter kan 

være avgjørende for om du må leve med alvorlige funksjonstap resten av livet skremmende. 

Tiden oppleves derfor svært dyrebar og effektiv logistikk oppleves av den grunn helt 

avgjørende. Spesifikt for pasientforløpet ved trombektomibehandling ble transporten mellom 

mottagende avdeling og endovaskulær avdeling påpekt som et forsinkende ledd i 

behandlingsforløpet pasienten helst ville vært foruten:  

  
Overflyttingen mellom sykehusene gikk fint. Ambulansepersonellet bare stod og avventet (…) 
om CT bildene viste en propp, for da måtte jeg jo opp til det andre sykehuset (endovaskulær 
avdeling).. Så at det liksom er rutiner på at de må avvente og se om jeg skal videre tenker jeg 
er veldig fornuftig.. For det å rekvirere en ny ambulanse da ville jo tatt 10 -15 minutter jeg 
kanskje ikke hadde hatt rå til å miste. Så at de venter synes jeg høres veldig bra ut (..). At de 
stod klare på det andre sykehuset også (endovaskulær avdeling), og at det gikk så fort, og at 
de fikk gjort det de skulle. Det gikk slag i slag, og det virker som ting gikk riktig for seg. Det 
kan ikke ha vært mye tap av tid underveis. Det må jo i så fall ha vært transporten mellom 
sykehusene da… 
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4.2 Erfaringer med helsepersonellets kunnskaper og 

medisinsk-tekniske ferdigheter 
Deltagerne la vekt på helsepersonellets kunnskaper og medisinsk-tekniske ferdigheter som 

avgjørende for deres opplevelse av en trygg og profesjonell ivaretakelse og behandling. I 

følgende presenteres funn tilknyttet erfaringer av personellets faglige og medisinsk-tekniske 

kompetanse.  

4.2.1 Betydningen av kompetent personell 
Når pasientene ble rammet av slaget opplevde de følelser av fortvilelse, hjelpeløshet og frykt 

for hva som skulle skje, som en følge av tapet av ulike funksjoner og kroppslig kontroll. 

Noen hadde også vanskeligheter med å forstå alvoret i hva som skjedde med kroppen, og 

bagatelliserte derfor symptomene. Når pasientene innså behovet for hjelp, ble det å bli møtt 

av et profesjonelt og kompetent helsepersonell sentralt gjennom hele pasientforløpet. 

Pasientene relaterte profesjonalitet til personellets medisinske og tekniske kompetanse. 

Opplevelse av at personellet hadde nødvendig kompetanse betrygget pasientene om at de 

ville få korrekt behandling. Det styrket samtidig tilliten til helsepersonellets evne til å ivareta 

deres syke kropp, og gav pasientene en trygghet om at de var i gode hender:  

 
Også en annen ting.. Det er veldig viktig! Når jeg kommer på et sykehus. Sånn som her, på et 
sted der det er folk med stor kunnskap, proffe mennesker som er innstilt på å gjøre det de kan 
for å gjøre deg frisk igjen.. Så den tryggheten, bare det er jo helbredende i seg selv altså.. Jo, 
jeg føler meg så trygg. 
 

Når pasientene forsto alvoret ved sykdommen og at det samtidig var en risiko for blødning 

tilknyttet behandlingen, oppleves det ekstra viktig å bli behandlet av et kyndig personell. I 

overvåkningsfasen opplevdes sykepleiernes profesjonalitet avgjørende for kvaliteten på 

overvåkningen, og for pasientens trygghet om at en blødning ville bli oppdaget tidlig. 

Følgende eksempel illustrerer at et samstemt og kompetent helsepersonell oppleves 

betryggende: 

 

(….) Ja, også forsikret legen seg liksom om, ja han spurte sykepleieren om hva slags 
oppfølging jeg skulle ha gjennom natten. Også fortalte sykepleieren det, og det syntes legen 
virket fint. Så jeg syntes jo det var veldig greit, for da vet man at det ikke er noe 
kommunikasjonssvikt, og at legen og sykepleieren er enige om hva slags oppfølging jeg skulle 
ha. Ja, så det opplevdes veldig positivt. 
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Helsepersonellets evne til å vise ro og kontroll i sin behandling av pasienten ble verdsatt og 

opplevdes som en positiv egenskap ved helsepersonellet. En rolig og kontrollert opptreden 

ble tolket som et resultat av at helsepersonellet hadde nødvendige ferdigheter og faglig 

dyktighet, noe som bidro til å redusere pasientenes engstelse og stress. Dette belyses i en 

beskrivelse av en pasients møte med ambulansepersonellet:  

 
 (…)De kom, de gjorde det de skulle gjøre. Jeg synes de opptrådte veldig profesjonelt.. Jeg 
har ikke noe å si på det. Kom fort gjorde de også. Nei, den tjenesten der, den er av virkelig 
stor verdi altså! Og veldig betryggende for oss som bruker den da, at vi kommer til noen som 
er rolige og opptrer profesjonelt.. Det er viktig! 
 
 

4.2.2 Betydningen av helsepersonellets effektive håndtering 
Felles for pasienterfaringene fra ambulansetjenesten og akuttmottaket var at personellets evne 

til rask medisinsk vurdering og effektiv håndtering ble verdsatt. Det gav inntrykk av at 

personellet kunne jobben sin og visste hva som skal gjøres, og at de ikke somlet, men 

prioriterte pasientens akutte sykdom. I prehospital fase opplevdes møtet med 

ambulansepersonellet som kort og hektisk, og preget av undersøkelser og vurderinger av 

pasientens akuttmedisinske tilstand. Til tross for ambulansepersonellets effektive håndtering, 

var det ingen av pasientene som gav uttrykk for å ha opplevd personellet for brå i sin 

håndtering: 

 

Det gikk jo veldig fort da. Jeg hadde lagt meg på sofaen i stuen, også kom de ned, sjekket 

blodtrykk og sjekket øynene og armen. Så ringte de ned til sykehuset med en gang. Så det gikk 

jo veldig kjapt da! Nei… jeg skjønner ikke hva som skulle ha vært gjort bedre, for de hadde jo 

ikke mulighet til å undersøke meg noe mer. 

 

Pasientene godtok den hektiske situasjonen og den effektive håndteringen i mottaket, og 

legitimerte dette med at den raske håndteringen medførte at de fikk rask behandling og at 

reperfusjonsbehandlingen kunne iverksettes på et tidligere tidspunkt. Effektiv håndtering 

opplevdes spesielt viktig når pasientene forsto at rask iverksatt behandling var avgjørende for 

behandlingsresultatet: 

 

 Nei, altså jeg visste jo at det var ting som måtte gjøres.. Så da legger jeg meg ned, så får 
dem som har greie på det ordne opp ha ha.. Jeg skal ikke begynne å protestere i den 
situasjonen der ha ha..  
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Til tross for en effektiv håndtering i akuttmottaket var det en pasient som slet med kvalme, 

som ikke fikk behandling for kvalmen før han var kommet over på overvåkningen. Det kan 

tenkes at symptomene ikke ble oppdaget eller vurdert som viktige nok i mottak, da fokuset 

var rettet mot akutt hjerneinfarkt og iverksetting av reperfusjonsbehandling ble prioritert. Når 

kvalmen først ble oppdaget og håndtert ved god planlegging og gjennomføring av lindrende 

tiltak, opplevde pasienten en effektiv håndtering av hans plager og ubehag. Dette økte 

tilfredsheten og tiltroen til personellet evner til å ivareta pasienten videre i pasientforløpet:  

 

Jeg slet en del med oppkast også, og de tok tak i det etter hvert. Jeg fikk noe kvalmestillende, 
og de prøvde å planlegge det litt i forhold til måltidene, og det fungerte bra. 
 
 
4.2.3 Erfaringer ved personellets anvendelse av behandlingsrutiner 

1.1I alle fasene av pasientforløpet ble det funnet at pasientene opplevde trygghet i at 

personellet fulgte arbeidsrutiner. Personellets oppfølging av faste arbeidsrutiner og 

prosedyrer bidro til en opplevelse av at de fikk kvalitetssikret og korrekt behandling. Når 

helsepersonellet utførte arbeidet på en måte som de følte var nøyaktig og korrekt, bidro det til 

en opplevelse av at den faglige kvaliteten også var ivaretatt. Spesielt ble behandlingsrutinene 

ved overvåkningen fremhevet av pasientene. Hyppige NIHSS-testinger og tagning av vitale 

målinger virket både hektisk og utmattende på flere av pasientene, og førte til at de ikke fikk 

tilstrekkelig søvn. Likevel fremkom det tydelig at pasientene verdsatte overvåkningsregimet, 

når de først lærte at overvåkningen sikret at endring i deres tilstand raskt ville avdekkes. 

Tryggheten i tilstedeværelsen og den hyppige kontakten med helsepersonell som 

overvåkningen medførte ble også verdsatt: 

 
Nei det opplevdes absolutt ikke belastende. Jeg ble jo egentlig imponert jeg da.. Det var jo 
hvert kvarter, så hver halvtime og så hver time.. Så jeg synes det var en trygghet jeg da. 
Selvfølgelig, jeg sov jo ikke noe den natta, men det er jo ubetydelig ikke sant. Man er jo ikke 
her for å sove ha ha. Så jeg er imponert jeg.  
 

På den annen side ble det funnet at de hyppige undersøkelsene tilknyttet overvåkningsregimet 

ikke alltid opplevdes positivt, men i stedet kunne kjennes emosjonelt belastende. Gjentagende 

NIHSS-undersøkelse som gang på gang konfrontere pasienten med det truende 

funksjonstapet, bidro til stress og emosjonell belastning, og medførte derfor sinne og 
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frustrasjon over å måtte gjennomføre testingen. På den annen side kunne NIHSS-testingen 

virke motiverende når pasienten opplevde tilbakegang av symptomer:  

  

 Ja du blir jo irritert.. ¨Hva skal de mase for, når de vet at jeg ikke klarer det!¨ Men det hadde 
jo noe for seg, for etter hvert så klarte jeg det jo. Jeg tok i så det dirret i hele kroppen fra tid 
til annen, etter hvert som jeg så at jeg klarte å holde armen oppe litte grann ikke sant.. Så 
tror du ikke de dyttet armen ned igjen for å se hvor mye kraft jeg hadde da! Haha, jeg var så 
forbanna på dem, men du kan jo ikke si det, haha 
 
 
I møtet med trombolyseteamet fremkommer det tydelig at pasientene i hovedsak opplevde et 

samkjørt helsepersonell som samarbeidet godt, og hvor alle visste hva de skulle gjøre i 

situasjonen. Likevel opplevde en pasient at det oppstod en konflikt på bakgrunn av dårlig 

kommunikasjon hos helsepersonellet. Pasienten ble vitne til en diskusjon der legens 

beslutning om undersøkelser ble diskutert åpenlyst foran pasienten. Dette bidro til en 

opplevelse av usikkerhet ovenfor helsepersonellets kunnskaper, og i hvilken grad de kjente 

utredningsforløpet og hvem som egentlig hadde ansvaret for behandlingen. Pasienten 

fremhevet at slike konflikter kan bidra til usikkerhet og utrygghet for pasienten, og gir et 

inntrykk av en uprofesjonell opptreden: 

 

(..) Og det tenker jeg kanskje er litt uprofesjonelt da. Jeg skjønner at de kan bli irritert når 
legen gir uklare beskjeder(..) men det kunne de tatt på kammerset. Ja, for det kan skape 
utrygghet for pasienten. At det skal foregå en krangel over hode på en er jo ikke akkurat 
veldig hyggelig.  
 

 

4.3 Erfaringer med helsepersonellets relasjonelle 

ferdigheter  
I denne undersøkelsen ble det funnet at personellets relasjonelle ferdigheter som en 

pasientrettet, vennlig, hyggelig og interessert opptreden var avgjørende for pasientenes 

opplevelse av trygghet, og dermed sentral for den totale opplevelsen av en profesjonell 

omsorg. I det følgende presenteres funn om pasienters opplevelse av møtet med 

helsepersonellet og betydningen av deres relasjonelle ferdigheter. 

 

 

 



	44	

4.3.1 Relasjon i et hektisk miljø 
Personellets relasjonelle ferdigheter er et avgjørende element for pasientenes opplevelse av 

helsepersonellets profesjonalitet. På spørsmål om noe skulle vært annerledes under 

overvåkningsfasen ble i stede sykepleierens faglige dyktighet og vennlighet fremholdt som 

noe som måtte ta vares på. Helsepersonell som viste å ha god kjennskap til den medisinske 

behandlingen og inkluderte pasienten gjennom behandlingsforløpet og samtidig så og 

imøtekom pasientens behov, bidro til en opplevelse av økt innsikt, kontroll og trygghet i 

situasjonen:  

 

Nei.. Det synes jeg ikke.. Han sykepleieren som tok vare på meg den første natten, han var jo 
utrolig dyktig da, veldig profesjonell, samtidig som han var veldig vennlig.. Så han var 
kjempeflink!  
 

Ja, også spesielt hun som var så.. Det ljomet jo en del andre der som sikkert var sykepleiere, 
men som jeg ikke på noen måte festet tillit til.. Så det hadde veldig stor betydning for meg at 
det var en der som jeg følte at visste hva som skulle skje og fulgte meg hele veien, så jeg ikke 
måtte fortelle hundre ganger om alt. Ja, nei det var veldig trygt. Jeg får ikke fullrost den 
damen! 
 
 

 Å bli møtt på en god måte, bli informert, oppleve å bli sett og snakket til og bli behandlet 

som et medmenneske, ble høyt verdsatt av pasientene gjennom hele pasientforløpet. 

Eksempelvis ble en pasient med ekspressiv afasi snakket til og hyppig informert om hva som 

skjedde og skulle skje. Det bidro til at hun følte seg inkludert og tatt på alvor - selv om hun 

ikke klarte å svare. Å bli møtt av et hyggelig helsepersonell som viser omsorg og tar seg tid 

til å småprate med pasienten i akutt situasjonen, virket beroligende og bidro til å skape en 

tillitsfull relasjon: 

 

Og dem prata med meg og.. Det var egentlig veldig beroligende (gestikulerer at han var 
stresset). Og de var hyggelige begge to, jeg vet jo ikke hva de heter, men det var en kvinne og 
en mann. 
 

Å bli møtt med respekt ble fremhevet som sentralt for pasientenes opplevelse av møtet med 

helsepersonellet. Eksempelvis ytret en pasient bekymring for hvordan stigma og fordommer 

kunne ha påvirket behandlingen helsepersonellet yter til den enkelte pasient:  

 

 Jeg fikk jo veldig (god behandling), ja dem respekterte meg. Ja det ser du på folk.. Om det 
liksom er: ¨Åh er det hu der igjen.¨ Hvis jeg hadde vært mye på sykehuset tidligere kunne det 
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jo være at de hadde gitt utrykk for det: ¨ Åh.. er det hu der igjen.¨ Men nå kjente ikke dem 
meg og jeg ble jo veldig pent møtt da. 
 
Møtet med trombolyseteamet ble opplevd som hektisk og pasientene erfarte at 

helsepersonellet var fokusert i gjennomførelsen av sine oppgaver. Allikevel ytret ikke 

pasientene at den effektive håndteringen i mottaket gikk på bekostning av omsorgen som ble 

gitt. At helsepersonellet viste engasjement for pasienten som person, og for deres sykdom ble 

verdsatt og virket betryggende på pasientene: 

 

Jeg syntes jo at de to legene som tok i mot meg var veldig.. De var jo veldig engasjerte. Og 
nesten det første han overlegen sa var at han hadde hatt det samme som meg, og at han 
hadde kommet seg, så dette skulle gå bra. 
 
Jeg følte at jeg var i veldig gode hender der oppe på sykehuset. Det var hyggelige og 
interesserte folk.. Og de var omsorgsfulle. 
 
 

4.3.2 Imøtekommelse av pasientens psykososiale behov 
Pasientene fortalte at det å rammes av slag og oppleve tap av funksjon opplevdes som en 

krise som medførte en stor emosjonell belastning og frykt for hva som skulle skje. Flere 

pasienter fremhevet derfor viktigheten av personellets evne til å imøtekomme psykososiale 

behov, da det bidro til å berolige pasienten og styrke håpet. Å bli møtt av et medmenneske 

ved å bli klappet på skulderen, ga anerkjennelse av pasientenes frykt, samtidig som det gjorde 

pasienten trygg på trygget at noen var der for dem: 

 

Ja de virket hyggelige og pratet der også (i mottak). Jeg tror det var noen der også, som 
klappet meg på skuldra og sa at det skulle gå bra. 
 

Å få hjelp til å mestre den belastende situasjonen ved at helsepersonellet veiledet pasienten 

bort fra negative tanker - var avgjørende for en pasients håndtering av situasjonen:  

 

Ja, det var det som var hele greia liksom.. Å liksom bli utfordra til å bruke hodet.. Og ikke 
bruke hodet på akkurat de negative tingene, men liksom, ja alt mulig annet. Ja, hun lot meg 
ikke synes synd på meg selv.. Og det tror jeg er bra.. Å ligge og synes synd på seg selv tror 
jeg er det verste du kan gjøre. 
 

En tilnærming med rom for komme i møte pasientens bekymringer utover den medisinske 

tilstanden, ble verdsatt gjennom hele forløpet. Eksempelvis var en pasient mer opptatt av å få 
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med seg sine personlige eiendeler, enn å høre på helsepersonellets informasjon. Andre var 

bekymret for hvordan deres pårørende håndterte situasjonen. Flere av pasientene ønsket at 

helsepersonellet skulle ivareta deres pårørende - gi informasjon og støtte da pasientene ikke 

evnet det selv: 

  

Det var viktig for meg at hun ble ivaretatt (….) Kona fikk være med i ambulansen hele veien, 
først i mottak og så videre opp på det andre sykehuset (endovaskulær avdeling). Bra hun ikke 
måtte bli stående igjen, det hadde vært ubehagelig for henne å reise opp dit alene midt på 
natta. (…..) Så kona mi og jeg tenker at det var bra at hun fikk være med hele veien.. Men når 
vi kom opp på det andre sykehuset (endovaskulær avdeling) ble det fort litt sånn at hun følte 
seg veldig alene.. Både i forhold til informasjonen, og det at hun satt og ventet.. : ¨Hva gjør 
de nå, og hvordan går det?¨ (…..) Så det å få litt betryggelse, sånn: ¨Han er ung. Denne 
proppen får vi ut .. Det vil mest sannsynlig gå bra.¨ 
 

To pasienter ønsket å skåne sine pårørende, ved å unnlate å informere om deres situasjon for 

å unngå ¨unødig bekymring¨ for pårørende. Følgende sitat illustrerer samtidig at pasienter kan 

benekte/fortrenge hvor alvorlig det er å ha blitt rammet av slag. En slik benektelse kan 

medføre at pasienten har vanskeligheter med å vurdere sin situasjon og medisinske tilstand. 

På grunn av dette kan derfor pasienten ha et ekstra behov for veiledning og støtte når 

vedkommende skal ta avgjørelser i den akutte situasjonen: 

 

(…) Men jeg husker at kona skulle komme inn til meg, og da sa jeg at de ikke måtte si noe til 
henne.. ¨Herregud!! Send henne hjem så tar vi dette her på bakrommet ikke sant..¨ Dette var 
jo ikke noe å snakke om.. Men de hadde jo for lengst informert henne. Og hun kom jo inn og 
var jo helt i oppløsning liksom.. Så etter det, så gled det vel sånn sakte men sikkert inn, at det 
var litt verre enn å bare bomme på postkassa en månedstid fremover liksom… 
 
 
4.4 Erfaringer av informasjonsformidling gjennom 

pasientforløpet 
I denne undersøkelsen fremkommer det at pasienten generelt var tilfredse med informasjonen 

de mottok gjennom det første døgnet på sykehuset. Likevel fremkom det forbedringsområder 

ved informasjonsformidlingen, disse er forsøkt løftet frem. I det følgende presenteres funn av 

pasientenes erfaringer vedrørende informasjon.  

 

Altså det første døgnet føler jeg at jeg fikk ekstremt god oppfølging, veldig god oppfølging. Så 
det har heller skrantet litt på informasjonen fra leger sånn i ettertid. 
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4.4.1 Imøtekommelse av pasientens informasjonsbehov  
I denne undersøkelsen ble det funnet at pasientene i hovedsak var tilfredse med 

informasjonen de mottok gjennom det hyperakutte pasientforløpet. Pasienten fremhevet at 

fortløpende informasjon om hva som skal gjøres og hva som skal skje videre i pasientforløpet 

var av stor betydning. Samtidig uttrykte de også forståelse for at personellet til tider hadde 

begrensede muligheter til å informere om deres tilstand. Flere opplevde at det var lege i 

mottak som informerte mest, og det å ha én lege å forholde seg til og få informasjon fra ble 

fremhevet som nyttig. Til tross for at pasienten i stor grad opplevde god tilgjengelighet på 

informasjon i hyperakutt fase, fremkom det tydelig at pasientene ønsket mer informasjon fra 

lege i de påfølgende timene og dagene etter innleggelse. I tiden som fulgte opplevde flere at 

stadig nye spørsmål dukket opp: 

 

Ja det første døgnet var det jo vanvittig god tilgjengelighet (på informasjon). Men jeg føler at 
når legene er direkte involvert i det som skjer, så er det jo enkelt å få informasjon. Men med 
en gang de (legene) trekker seg tilbake og inn på kontorene og.. Og slutter å gå på legevisitt, 
da blir det plutselig ekstremt dårlig informasjonsflyt.. Så det er jo en naturlig konsekvens av 
hvor aktiv rolle legen hadde i mitt behandlingsforløp, ja hvor god informasjonsflyten var.. 
For de kan jo ikke stå over en pasient og ikke fortelle hva de gjør.. 
 

Videre ble det også funnet at helsepersonellets tilstedeværelse, ikke nødvendigvis betyr at de 

er nærværende og tilgjengelige for pasienten. Et travelt helsepersonell kan gjøre at pasienter 

holder tilbake spørsmål for å ikke være til bry eller å stille ¨dumme¨ spørsmål. Betydningen 

av å få stille spørsmål og få disse besvart var avgjørende for å møte pasientens 

informasjonsbehov og skape trygghet i situasjonen. Følgende to sitat belyser dette, hvor det 

første er hentet fra hyperakutt fase og det andre fra subakutt fase: 

 

 (…) Jeg har jo vært på sykehus før, så det som skjer det legger jeg meg aldri opp i.. Det 
hender at jeg spør, men jeg går ut i fra at de gjør det de gjør fordi det er nødvendig.. Så da 
trenger ikke jeg forstyrre dem med, ja noe de kanskje oppfattes som dumme spørsmål.. Det 
gjør jeg bare ikke. Jeg lar saker og ting gå sin gang, de har sine rutiner som de følger.. Ja 
jeg synes det er betryggende , de gjør det de skal gjøre og det er jeg veldig glad for. 
 

Og da fikk jeg liksom ikke stilt de spørsmålene jeg hadde. På den første legevisitten var det 
liksom sånn at jeg ikke kom til orde da.. Hun, hun var så effektiv.. Hun oste liksom 
effektivitet! ¨Nei, der måtte hun gå¨  
 

Pasientene var hovedsakelig tilfreds med informasjonsformidlingen under overvåkningen. 

Den hyppige overvåkningen ga sykepleierne mulighet til å repetere enkel informasjon, 
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orientere om symptomutvikling og videre pasientforløp, hvilket ble verdsatt. Samtidig ble det 

funnet at enkelte ønsket mer informasjon fra behandlende lege etter overføringen til 

slagposten. Gjennomgående for alle fasene er at pasientene ønsket informasjon om hva som 

skjer og hva som skal skje videre i pasientforløpet. Slik informasjon bidro til at pasienten 

opplevde trygghet og forutsigbarhet gjennom pasientforløpet. Samtidig ble det funnet at 

mangel på denne typen informasjon gjorde at de opplevde pasientforløpet som uforutsigbart. 

Når pasienten informeres og inkluderes i behandlingen styrkes tilliten til at helsepersonellet 

vil dem vel: 

 

Ja de fortalte hele tiden hva de gjorde og sånn, og hvorfor de gjorde det. Men jeg tenkte bare 
at, de får gjøre som de vi, også kan jeg bli bra. Sånn tenke jeg! 
 
Det har ikke vært noe eksplisitt ¨dette får du, dette er blodfortynnende, vi følger deg opp tett 
for vi må finne ut av om det kommer en blødning.. Derfor følger vi deg opp hver time, for å se 
at det ikke er noen endring i din status¨.  
 

4.4.2 Erfaringer med oppfattelse og bearbeidelse av informasjon 
I undersøkelsen fremkom det at alle pasientene i varierende grad hadde vansker med å 

oppfatte og bearbeide informasjon. Spesielt ble den tidlige fasen av pasientforløpet fremhevet 

som en periode pasientene opplevde å ha betydelige vansker med å oppfatte og bearbeide 

informasjon. Det hadde følger for pasientenes forståelse og innsikt i sin situasjon, og for 

forståelsen av behandlingen de mottar. Redusert oppfattelsesevne vil også kunne påvirke i 

hvilken grad pasientene klarer å oppfatte informasjon om behandlingsrisiko: 

 

Ja de fortalte meg alt det (om fordeler og ulemper ved trombolytisk behandling), men jeg 
skjønte jo ikke noe av det.. Jeg skjønte ikke en dritt. 
 

Den hektiske situasjonen med rask utredning, behandling og hyppig overvåkning kan 

påvirket pasientens evne til å oppfatte informasjon. Samtidig må også slagsymptomene 

vurderes som en årsak til redusert oppfattelsesevne: 

 
(… ) Så jeg følte at jeg fikk den informasjonen som jeg måtte ha, eller som jeg burde ha.. så 
jeg er godt fornøyd med det. Det var jo et team som jobbet der også, så det blir jo veldig 
mange inntrykk egentlig.. Så er det jo mulig at jeg ikke husker alt for jeg var jo litt satt ut..  
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Å rammes av slag opplevdes som en alvorlig og dramatisk hendelse for alle pasientene. Flere 

fremhevet at belastningen og psykiske reaksjoner på å ha blitt rammet av slag også kan ha 

påvirket deres evne til å oppfatte informasjon: 

  

Ja.. jeg var jo kanskje ikke like mottagelig for all informasjon, jeg tror ikke alt gikk inn da. 
Men det var kanskje mer situasjonsbestemt.. Man er jo litt utafor, det er jo et sjokk ikke sant! 
Og da er man ikke helt klar i hodet, uavhengig om det er en slagdiagnose. 
 

Viktigheten av å møte pasienten der vedkommende er og tilpasse informasjonen deretter var 

sentralt for at pasientene skulle kunne nyttiggjøre seg informasjonen. Eksempelvis kunne 

pasienten ha andre bekymringer som medfører at vedkommende ikke klarte å fokusere på 

informasjonen som ble gitt. Å kartlegge og imøtekomme pasienters behov, kan være 

avgjørende for at pasienten klarer å oppfatte informasjonen:  

 

Også var jeg opptatt av å få med meg nøklene og lommeboka. Jeg var opptatt med hvor dem 
var, og av å få de og den posen min med meg opp til det andre sykehuset (endovaskulær 
avdeling) da vet du.. Haha.. Ja for det var det jeg tenkte mest på, og ikke alt det de skulle 
gjøre. 
 

Å få informasjonen gjentatt ble av flere fremholdt som avgjørende for at pasientene skulle 

kunne oppfatte og nyttiggjøre seg den. Det var først når pasientene hadde forstått 

informasjonen og fått sine spørsmål besvart - at informasjonen bidro til at pasienten håndterte 

situasjonen og den følelsesmessige belastingen bedre. Å få informasjon gjentatt av ulike 

personer kunne også oppleves forvirrende. Det belyser behovet for å tilpasse både 

informasjonsmengde og innholdet etter pasientens behov:  

 

(..)Når alt er nytt.. Så går det kanskje ikke inn den første gangen det blir fortalt, også klarer 
man kanskje ikke å komme med nye spørsmål fordi man er litt ukonsentrert og sånn.. Ja.. jeg 
syntes det ble mye klarere for med de siste gangene det ble fortalt.. 
 

Ja jeg fikk helt sikkert den informasjonen jeg trengte, og det var nok sånn at jeg fikk mye mer 
informasjon enn det jeg klarte å absorbere. De kom jo på ikke på løpende rekke, men jeg tror 
alle legene som hadde hatt noe med meg å gjøre kom innom i løpet av dagen, og lurte på 
hvordan det gikk og skulle fortelle litte grann. 
 

Flere av pasientene gav uttrykk for at informasjonen som ble gitt var sekundær, mot 

viktigheten av selve samtalen og relasjonen til helsepersonellet. Selv om pasientene ikke har 
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fokusert på informasjonen som ble gitt under samtalene, virker både samtalen og 

informasjonen likevel tillitsskapende og betryggende:  

 

Ja dem sa hva det var (behandlingen) (….)Dem kjørte fort opp til det andre sykehuset 
(endovaskulær avdeling), for dem var redd det var en propp de måtte gå inn for å ta ut, det 
var derfor jeg kom dit. Men hun (sykepleieren) var veldig flink til å passe på meg, klappet 
meg på armen og spurte meg om hvordan jeg hadde det å sånn, men jeg klarte jo ikke å 
svare, det var det som var eklest for meg.. Ellers har jeg full tiltro! Dem kan gjøre hva dem 
vil med meg når jeg er dårlig… 
 
 
4.4.3 Informasjon om reperfusjonsbehandling  
Det varierte i hvilken grad pasientene har fått informasjon om behandling og 

behandlingsrisiko. En ung kvinnelig pasient opplevde at legene vektla å informere, og mente 

å ha fått rikelig med informasjon om behandling. For en eldre mannlig pasient fremkom det 

uklart om det var hans situasjonsforståelse mottaket som gjorde at han forsto at han var under 

behandling, eller om han hadde fått noe informasjon i det hele tatt. Han husket ikke å ha fått 

spesifikk informasjon, men fortalte samtidig at helsepersonell stadig snakket med han og 

¨fortalte litt¨. Det er derfor mulig at pasienten kan ha fått noe informasjon gjennom disse 

samtalene. Siden pasientenes oppfattelsesevne kan variere, kan det være viktig å gjenta 

informasjon om behandling:  

Ja jeg skjønte jo at jeg fikk behandling da.. For de satte jo på meg.. og koblet meg jo til noe, 
ja både det ene og det andre. Det hang jo poser overalt, og de sprøyta inn noe .. Men jeg kan 
ikke si annet enn at jeg skjønte at jeg var under behandling.. Men jeg skjønte vel at det var 
snakk om at jeg skulle.. Eller det vil si jeg antok at de skulle sprøyte inn noe.  
 

Det er avgjørende at informasjon om reperfusjonsbehandlingen gis tilpasset til den enkelte 

slik at pasienten kan nyttiggjøre seg den. Ved å benytte et språk som er forståelig, inkluderes 

pasienten bedre i behandlingen og deres forståelse øker: 

Ja altså det medisinske språket, det forstår jo ikke jeg.. Men enkelte uttrykk har jeg jo lært 
meg. Men jeg fikk jo informasjon om denne sprøyta og virkningen av den, og det var jo 
egentlig det viktigste for meg da… 
  
En pasient fortalte at han kan ha gitt uttrykk for at han kjente til blødningsrisiko etter å ha 

vært på et førstehjelpskurs med jobben (arbeider som helsepersonell), og antok at det kan ha 

vært årsaken til at han ikke fikk så mye informasjon: 
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 Nei, det var nok ikke så mye informasjon om den blødningsfaren nei.. Men det kan ha hatt 
litt sammenheng med at jeg kan ha gitt uttrykk for at jeg ser den faren og kjenner til den 
risikoen, og at de derfor bare har bekreftet det. 
  

En av pasientene hadde fått informasjon om risiko for hjerneblødning, og var skeptisk til 

behandlingen. Pasienten opplevde utrygghet tilknyttet behandlingen og hadde derfor et behov 

for ytterligere informasjon, men legen valgte å iverksette behandling uten at pasientens 

informasjonsbehov ble møtt, noe som førte til at pasienten følte seg overkjørt, og stilte 

spørsmål ved hvorfor han fikk informasjon, dersom han likevel ikke hadde noen 

medbestemmelsesrett: 

Ja det husker jeg faktisk.. (informasjon om blødningsrisiko) Men det hjelper jo liksom ikke så 
mye når du ligger der helt hjelpeløs, også får du beskjed om at: ¨Det eneste vi kan gjøre er å 
gi deg blodfortynnende.. Du kan få hjerneblødning, men det er det eneste vi kan gjøre.¨ Også 
sa jeg at det var jeg veldig skeptisk til, det husker jeg: ¨Men nei, det måtte vi nesten bare 
gjøre.¨ Det hjelper liksom ikke veldig mye å si at du kan få hjerneblødning hvis du ikke kan ta 
noe aktivt valg i forhold til bivirkningens betydning, hvis du skjønner. 
 

4.4.4 Informasjon om hjerneslaget 
Hva pasientene får av informasjon om slagdiagnose og fremtidig prognose varierer noe 

gjennom pasientforløpet, og avhenger av både tilgjengeligheten til helsepersonell og hvilket 

grunnlag helsepersonellet kan informere ut fra. Gjennom de første 24 timene virker 

pasientene mest opptatt av hva som skjer med dem der og da, behandlingen de mottar og 

prognose. Alle pasientene mottok informasjon om at de var rammet av hjerneslag. I den grad 

det snakkes om prognose, ble det sagt i forbindelse med forhåpninger til mulig resultat av 

behandlingen: 

 
Ja, jeg fikk jo den sprøyta da. Også forklarte han legen at det var et preparat jeg fikk som 
skulle løse opp den blodproppen da. Han sa at den i de fleste tilfeller ville løse seg opp, jeg 
syntes han prata om at det tar sånn anslagsvis en halvtime eller noe sånt jeg, før den løser 
seg opp. 
 
 
I akuttmottaket har pasientene fått informasjon om at de er rammet av hjerneslag forårsaket 

av en blodpropp. Likevel fortalte flere pasienter at de ikke hadde oppfattet alvoret i 

hjerneslagsdiagnosen, hvilket kunne være betinget av benektelse, vanskeligheter med å 

oppfatte informasjon og alvoret i situasjonen:  

 

Men jeg tok det kanskje ikke helt inn over meg. For det er liksom det med slag, man ser jo for 
seg folk som er helt skjeve og lamme i den ene siden og.. I alle fall gjør jeg det.. Men jeg 
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hadde jo liksom ikke tatt det innover meg, at jeg skulle bli sånn da. Nei, hehe.. Men jeg hadde 
jo ikke så mye tid på meg til å ta det innover meg heller siden det gikk så raskt og at 
symptomene gikk tilbake så raskt. Jeg ble liksom vanlig .. så det bidrar sikkert til følelsen av 
at jeg er så fornøyd også da haha.. 
 

Behovet for informasjon om hjerneslag, videre behandling og hvordan de skal forholde seg til 

nevrologiske utfall forandrer seg gjennom pasientforløpet, etter hvert som pasienten 

bearbeider og forstår sin nye situasjon. Det kan tenkes at pasientene får mer tid til refleksjon i 

overvåkningsfasen, noe som gjør at de får en bedre forståelse av hva som har skjedd. Dette 

medfører igjen behov for svar på nye spørsmål som dukker opp, og det forsterker pasientens 

behov for informasjon fra behandlende lege:  

 

(…. ) man har jo så mange spørsmål for alt er jo kommet så brått på.. men sånn er det jo. Det 
er jo andre (pasienter) som kommer inn ikke sant, så det er jo veldig travelt.. Og da får man 
jo ikke tømt seg for alle spørsmålene en har. Men jeg tenker at det er veldig vanskelig å få til 
også.. Men jeg synes jo.. Sånn som det er på sykehus.. jeg ble jo tatt i mot av to leger, og 
umiddelbart så følte jeg at jeg fikk veldig god kontakt med de og sånn, men så ser man jo 
aldri de igjen, for de er jo ikke på den sengeposten.. Ja så det blir jo ikke kontinuitet , men 
sånn er det vel bare.. 
 
 

Når sykdommen var stabilisert, kjente flere pasienter på engstelse for nye slag og stilte 

spørsmål til hvordan livet ville bli fremover. Flere pasienter hadde derfor et stort behov for å 

få informasjon om årsak, prognose og risiko for nye hjerneslag og hvordan de skulle forholde 

seg til denne risikoen:  

 

Hvis det er sånn at kroppen min er disponert for å fremprovosere slag så vil jeg jo ta 
nødvendige konsekvenser av det, sånn at jeg ikke går på skitur alene i fjellet, ja ikke langt 
bort fra tettbebygd strøk med andre heller. For hvis det kommer et nytt slag så vet jeg jo at 
jeg ikke kommer meg en meter.. Og hvis det ikke er dekning på mobilen, ja så er jo jeg 
ferdig…  
 
 
4.5 Oppsummering av funn 
Det fremkom tydelig at pasientene opplevde det å bli rammet av et slag som en alvorlig 

trussel mot deres liv. Pasientene uttrykte lettelse over at de kun opplevde å ha mindre 

alvorlige eller ingen resterende nevrologiske utfall og fremhevet at en vellykket 

reperfusjonsbehandling var avgjørende for at de kunne fortsette sine vanlige liv. Ut fra 
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pasientenes erfaringer ble følgende tema funnet sentrale for deres opplevelser og grad av 

tilfredshet gjennom pasientforløpet:  

  

Organisering av pasientforløpet 

• Pasientene opplevde i hovedsak et effektivt, velorganisert og samordnet pasientforløp 

med innarbeidede arbeidsprosedyrer. Dette bidro til at de opplevde å få en 

kvalitetssikret og trygg behandling raskt, og ble holdt som avgjørende for kvaliteten 

på tjenesten og for et godt behandlingsresultat. 

•  God tilgjengelighet på kompetente og samarbeidende personell opplevdes avgjørende 

for rask og korrekt behandling og et trygt pasientforløp. 

• Ventetider i subakuttfase ble pekt på som et forbedringsområde. 

 

Helsepersonellets kunnskaper og ferdigheter 

• Å bli behandlet at et helsepersonell som innehar nødvendig kompetanse, betrygget 

pasientene om at de ville få korrekt behandling og styrket tilliten til personellets evne 

til å ivareta deres syke kropp.  

• Helsepersonellets evne til å vise ro og kontroll i situasjonen samtidig som de 

samarbeidet og effektivt gjennomførte nødvendige oppgaver bidro til et inntrykk av at 

personelt kunne jobben sin og viste hva som skulle gjøres, og opplevdes avgjørende 

for å kunne få rask behandling. 

• Helsepersonellets oppfølging av arbeidsprosedyrer gjennom forløpet betrygget 

pasientene om at de mottok en kvalitetssikret og korrekt behandling. Likevel kunne 

overvåkningsprosedyren oppleves belastende da pasientene ikke fikk sove og den 

stadig konfronterte de med deres nevrologiske utfall. 

 

Helsepersonellets relasjonelle ferdigheter 

• Å bli behandlet av et vennlig personell som viser interesse og respekt for pasienten 

som person, for deres ønsker, viser at de har tid til pasienten og inkluderer dem 

gjennom behandlingsforløpet ble høyt verdsatt og bidro til en god og tillitsfull 

relasjon. 

• Å bli rammet av slag førte til opplevelse av krise og stor emosjonell belastning. Det å 

bli møtt av et medmenneske som kom i møte deres bekymringer og gav med trøst og 
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støtte i den akutte situasjonen ble høyt verdsatt. Pasienten ønsket også at deres 

pårørende skulle bli godt ivaretatt. 

 

 

Informasjonsformidling gjennom pasientforløpet 

• Pasienten opplevde i hovedsak god tilgjengelighet på informasjon og helsepersonell 

som kunne informere i den hyperakutte fasen. I subakuttfase opplevde flere et økende 

informasjonsbehov, men opplevde samtidig mangelfull informasjonsformidling, 

spesielt i helgene. 

• Pasientene verdsatte fortløpende informasjon om prøvesvar, endringer i deres tilstand, 

videre behandlingsforløp, samt god informasjon om fordeler og risiko ved 

behandling, årsaken til slaget, prognose og hvordan de skulle forholde seg til 

sykdommen og hvordan de kunne forebygge nye slag. 

• Alle pasientene opplevde i større eller mindre grad vansker med å oppfatte og 

bearbeide informasjonen de mottok som en følge av et støyende miljø, svekkede 

kommunikasjonsevner og nedsatt oppmerksomhet og bevissthet. Pasientene uttrykte 

derfor behov for mer individuelt tilpasset informasjon samtidig som de ønsket å få 

informasjonen gjentatt.  
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5 Diskusjon 
 

Målet for denne undersøkelsen var å få økt kunnskap om pasienters opplevelse av 

pasientforløpet ved reperfusjonsbehandling, for å vurdere mulige områder som kan forbedre 

praksis. Gjennom litteratursøk er det ikke funnet andre studier som handler om 

pasienterfaringer fra forløpet ved reperfusjonsbehandling av hjerneslag. Det gjør at denne 

undersøkelsen er den første som fremlegger pasienterfaringer av forløpet i 

reperfusjonsbehandling av ischemisk hjerneslag. Det gjør dessverre at 

sammenligningsgrunnlaget på området er lite, noe som har gjort det nødvendig å benytte 

faglitteratur og studier omhandlende pasienterfaringer fra prehospital- og akuttmottak samt 

slagbehandling i akutt fase. I det følgende diskuteres først undersøkelsens metodologiske 

utfordringer. Til slutt diskuteres undersøkelsens hovedfunn knyttet til pasientenes erfaringer 

med organiseringen av pasientforløpet, møtet med helsepersonellet og pasientens vurderinger 

av informasjonen de mottok. 

 

5.1 Metodediskusjon 
I denne oppgaven valgte jeg å benytte meg av forskningsstrategien fortolkende bekrivelse 

(FB). Forskningsstrategien ble utviklet av Sally Thorne, med intensjon om å få ny kunnskap 

for å utvikle klinisk praksis. Thorne (2008) (s.36) sier klart på at hennes bok Interpretive 

Description ikke er en ¨kokebok¨ som gir tydelig steg for stegs oppskrift for 

forskningsprosessen, men heller forsøker å bistå forskeren gjennom tankeprosesser for å 

finne et best mulig ¨Hvordan¨ for å besvare studiens ¨Hva?¨. Som student har jeg til tider 

kjent savnet etter en stringent forskningsmetode, og det å ta i bruk FB har kanskje vært 

spesielt utfordrende da det ikke foreligger mye litteratur om strategien. Samtidig er heller 

ikke strategien utbredt i bruk, noe som gav begrensede muligheter til å trekke lærdom fra 

lignende studiers anvendelse av strategien.  

 

5.1.1 Rekruttering og utvalg 
Hvordan rekrutteringen av pasienter gjennomføres kan påvirke resultatene (Malterud, 2008; 

Thorne, 2008). For å sikre et frivillig samtykke bisto sykepleiere på posten med rekruttering. 

På den annen side vil det alltid være en mulighet for at personellet kan glemme eller miste 

kandidater, samt sile ut pasienter som de vurdere det er hensiktsmessig å inkludere (Thorne, 
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2008). På den annen side er det lite som tyder på at pasientene er spesielt utvalgt, da 

pasientene tydelig uttrykker seg reflektert og viser kritisk tenkning i deres tilbakemeldinger 

av positive og negative erfaringer fra forløpet.  

 

5.1.2 Utvalg 
I denne undersøkelsen fant jeg forholdsvis liten variasjon i funnene, pasientene hadde stor 

grad av sammenfallende erfaringer og få avvikende opplevelser fra pasientforløpet. Det er 

derfor mulig at et større antall informanter kunne ha bidratt til et mer rikholdig material. På 

den annen side ville flere informanter ville bidratt til et større datamateriale og ytterligere 

analytiske utfordringer (Malterud, 2008), enn hva som er egnet for omfanget av denne 

oppgaven. På den annen side kan materialet sies å være tilstrekkelig når nye informanter ikke 

lenger bidrar med nye perspektiver og tolkninger (Kvale & Brinkmann, 2009; Malterud, 

2008), hvilket var tilfellet i denne undersøkelsen. Videre er det ikke nødvendigvis antallet 

informanter som er avgjørende for å oppnå variasjon i materialet, men detaljrike beskrivelser 

(Kvale & Brinkmann, 2009; Malterud, 2008). 

 

I denne undersøkelsen var det ønskelig å få et bredt spekter av pasienterfaringer for å belyse 

flere sider ved pasientforløpet. Det er derfor en utfordring at alle informantene hadde markant 

regress av symptomer og hadde effekt av behandlingen. Det er kjent at opplevelse av en 

vellykket behandling kan føre til økt rapportering av tilfredshet med helsetjenesten 

(Donabedian, 1992; Foss & Ellefsen, 2005) og informasjonsformidlingen (Grønnestad & 

Blystad, 2004). Det er derfor mulig at pasientene i denne undersøkelsen rapporterte en større 

grad av tilfredshet med pasientforløpet som en følge av god effekt av 

reperfusjonsbehandlingen de mottok. Videre er det tidligere funnet at slagpasienter med et 

omfattende og komplekst vedvarende funksjonstap, depressive symptomer og en negativ 

oppfatning av egen helse opplever lavere tilfredshet med akutt omsorgen ved sykehus 

(Asplund et al., 2009). Til tross for at det var ønskelig å inkludere pasienter med variasjon i 

behandlingsresultat og i alvorlighetsgrad av varige nevrologiske utfall, ble det ikke slik. Det 

er mulig at de alvorligst rammede pasientene ikke orket belastningen med å delta i studien i 

en så tidlig fase, samtidig som det er mulig at disse pasientene ikke har fått forespørsel om å 

delta. I tillegge kan inklusjonskravene ha ført til at de at alvorligst rammede pasientene ikke 

ble inkludert. Det medfører at funn fra denne undersøkelsen ikke er direkte overførbare til de 

slagpasientene som er alvorligst rammet. På den annen side hadde flere av deltagerne 
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alvorlige symptomer både før og under behandling i den hyperakutte fasen. Det gjør at 

pasientenes erfaringer om hva som kjentes viktig for dem i den innledende fasene av 

behandlingen, likevel kan ha en viss overførbarhet.  

 

5.1.3 Datainnsamling 
Det å være student og uerfaren i intervjusituasjonen kan ha påvirket datainnsamlingen. På 

den annen side har det vært fokusert på å stille utdypende og oppklarende spørsmål underveis 

i intervjusituasjonen. Intervjuguiden ble vurdert etter hvert intervju for å se om nye tema 

skulle legges til. Siden undersøkelsen hadde til hensikt å undersøke mulige 

forbedringsområder ble dette vist oppmerksomhet under i intervjuene. Men i denne 

undersøkelsen ble det ikke funnet store variasjoner i resultatet. På den annen side 

argumenterte informantene for sine synspunkt og delte av sine erfaringer med detaljerte 

beskrivelser. De var heller ikke ukritiske i sine uttalelser og gav eksempler på hva de ønsket 

og hva de ikke ønsket i møte med helsetjenesten. Det er mulig at bruk av fokusgruppe kunne 

bidratt til flere ulike synspunkter gjennom diskusjon av temaene (Kvale & Brinkmann, 2009), 

men tilgang på informanter og tidsrammer gjordet metoden uegnet.  

 

En annen potensiell utfordring med datainnsamlingen kan være valget av intervjutidspunktet, 

der informantene skulle intervjues mens de fortsatt var inneliggende på slagenheten. Det er 

mulig at informantene har følt press til å gi positive tilbakemeldinger på grunn av engstelse 

for deres videre behandling. På den annen side ble frivillighet og taushetsplikt fremhevet, og 

det ble vektlagt å danne god relasjon og en åpen atmosfære for at informantene skulle kunne 

prate fritt (Kvale & Brinkmann, 2009; Polit & Beck, 2008; Thorne, 2008). Ut fra pasientenes 

uttalelser er det lite som tyder på at informantene skulle ha følt engstelse eller press, siden de 

under intervjuene delte villig av sin personlige historie med både positive og negative 

erfaringer. At intervjuene ble holdt på et tidlig tidspunkt har også påvirket datainnsamlingen 

positivt, da det gjorde at pasientene husket bedre og gav detaljerte beskrivelser fra 

innleggelsesdøgnet. I denne undersøkelsen ble det også innhentet bakgrunnsinformasjon som 

bidro til å belyse ulike sider av materialet. (Polit & Beck, 2008)  
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5.1.4 Analyse og forforståelse 
Arbeidet med analysen var en tidkrevende prosess. Å benytte strategien fortolkende 

beskrivelse bød også på utfordringer i analysen, da den ikke gir en fullstendig steg for steg 

guide. Bruk av analysematrise, sporingsnummer og fargekode bidro til bedre oversikt og 

sporbarhet i arbeidet med materialet. Arbeidet med å begrense antall koder og sikre at 

meningsenhetene ble plassert under riktig kode, bød også på utfordringer og krevde betydelig 

refleksjon. Når enhetene var kodet ble de samlet og vurdert opp mot hverandre for å finne 

likheter og ulikheter innen samme tema og undergrupper, og det ble reflektert over hvordan 

og hvorfor nettopp disse funnene. I fortolkende beskrivelse understrekes det at kunnskap ikke 

oppstår i et tomrom, men utvikles og påvirkes av allerede eksisterende kunnskap, ny 

forskning, tendenser i samfunnet og fagfeltet og av forskeren selv. Det vektlegges derfor at 

forskeren skal være klar over denne påvirkningen gjennom forskningsprosessen (Thorne, 

2008). I tolkningen har jeg etterstrebet å være lojal ovenfor informantenes budskap. I arbeidet 

med analysen har jeg reflektert over hvordan egen forforståelse, forventninger til funn, annen 

teori og forskning kan ha påvirket utviklingen av tolkningene underveis, for å begrense en 

slik innflytelse. Før datainnsamlingen ble min forforståelse og mine forventninger til funn 

notert. Forventningene ble vurdert underveis og sett i sammenheng med studiens funn, for å 

begrense mulighetene for at egen forforståelse eller faglitteratur og studier på området har 

farget denne studiens resultater utover det som materialet tillater.  

 

Gjennom arbeidet med denne undersøkelsen har jeg også arbeidet som sykepleier ved den 

aktuelle slagenheten, samtidig har jeg fått økonomisk støtte av avdelingen til deler av 

utdannelsen. For å unngå at dette skulle påvirke undersøkelsen er det gjennom 

forskningsprosessen og spesielt i arbeide med datainnsamlingen og analysen, tilstrebet å ikke 

være kollegial eller ¨å ta side¨ med helsepersonellet, avdelingen eller ledelsen. I stedet har det 

vært fokusert på å være lojal mot informantenes budskap, for å nettopp finne mulig 

forbedringsområder slik at pasientforløpet og dagens praksis kan bedres ut fra et 

pasientperspektiv.  

 

5.1.5 Undersøkelsens overførbarhet 
Overførbarhet handler om i hvilken grad studiens resultater kan overføres til andre kontekster 

eller grupper (Graneheim & Lundman, 2004; Kvale & Brinkmann, 2009). Funnene fra denne 

undersøkelsen vil først og fremst kunne overføres til slagenheter som organiser sin tjeneste i 
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en kombinert akutt og rehabiliterende slagenhet. Samtidig kan undersøkelsen ha en viss 

overførbarhet til andre kontekster. Funn fra denne undersøkelsen sammenfaller med tidligere 

funn fra pasienterfaringsstudier i prehospitaltjeneste og akuttmottak som omhandler 

informasjonsformidling og imøtekommelse av pasientens ulike behov i den akutte 

situasjonen.  

 

5.2 Erfaringer med organiseringen av pasientforløpet  
I denne undersøkelsen ble det funnet at et effektivt organisert pasientforløp med bruk av 

innarbeidede arbeidsprosedyrer og et kompetent og samarbeidene helsepersonell var 

avgjørende for opplevelsen av en trygg og sikker behandling. I det følgende diskuteres funn 

omhandlende organiseringen i lys av annen litteratur og studier på området.  

 

5.2.1 Betydningen av effektiv og tidsbesparende organisering  
Et sentralt funn i denne undersøkelsen var at flere av pasientene ytret tilfredshet med 

organiseringen av pasientforløpet, og opplevde at tjenesten var organisert slik at det lå til rette 

for at det skulle gå bra med dem. Dette er interessant siden det å tilstrebe et effektivt 

pasientforløp for å sikre rask iverksetting av reperfusjonsbehandling har fått mye 

oppmerksomhet, på både lokalt (Vatn & Ellekjær, 2014) og nasjonalt nivå (Helsedirektoratet, 

2010). Mine funn samsvarer med tidligere pasienterfaringsstudier fra prehospitaltjeneste 

(Elmqvist, Fridlund, & Ekebergh, 2008; Togher et al., 2012), da de også fant at kort 

responstid, kort tid til innleggelse og prehospitalvarsling var avgjørende for tilfredsheten med 

tjenesten. Trombolyseteamets betydning for rask og sikker behandling er godt kjent 

(Helsedirektoratet, 2010), men i denne undersøkelsen ble trombolyseteamets mottagelse også 

funnet avgjørende for opplevelsen av en trygg behandling og en velfungerende innleggelse. I 

flere pasientstudier fra akuttmottak har de funnet at ventetid er en sentral faktor til misnøye 

med organiseringen, opplevelse av å få dårlig behandling og fortvilelse over å bli 

nedprioritert (Burroughs et al., 2005; Gordon, 2010; Nairn et al., 2004; Watson, Watson, 

Marshall, & Fosbinder, 1999). Dette avviker med funn fra denne undersøkelsen på flere 

områder, da en effektiv logistikk i mottak bidro til en opplevelse av å få korrekt behandling 

raskt, mulighet for bedre behandlingsresultat og flyt i tjenesten. Et godt behandlingsresultat 

er kjent å kunne gi økt pasienttilfredshet (Asplund et al., 2009). Pasienter som ikke oppnår 

like god behandlingseffekt som i dette utvalget, kan derfor oppleve lavere grad av tilfredshet 

med tjenestens organisering. Likevel ble ventetid på utredendeundersøkelser i subakutt fase, 
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når pasienten var inneliggende på slagenheten, pekt på som et forbedringsområde. Videre ble 

tap av tid i forbindelse med transporten mellom sykehusene ved trombektomibehandling 

fremhevet som et forbedringsområde. Frykt for at forsinkelse kan forårsake et dårligere 

behandlingsresultat, og dermed alvorlige følger for fremtidige funksjonsnivå er reell. Vatn 

and Ellekjær (2014) poengterer at det ligger et stort potensiale i rask logistikk, diagnostikk, 

nøye utvelgelse av trombolysekandidater og god slagbehandling. De hevder at dersom dette 

optimaliseres, kan ca. 1500 flere slagpasienter bli selvhjulpne per år. Dette sammen med 

denne undersøkelses funn fremhever betydningen av å opprettholde og videreutvikle et 

sikkert og effektivt pasientforløp som oppleves godt, trykt og bidrar til økt tilfredshet.  

 

5.2.2 Betydningen av arbeidsprosedyrer og rutiner  
Det er godt kjent at innarbeidede arbeidsprosedyrer er avgjørende for rask iverksetting av 

behandling, og bedrer mulighetene for et godt behandlingsresultat (Deneckere, 2012; 

Evenson et al., 2009; Helsedirektoratet, 2010; Helsetilsynet, 2008). I de nasjonale 

retningslinjene påpekes det derfor at det bør foreligge klare arbeidsprosedyrer for hele 

pasientforløpet ved akutt ischemisk hjerneslag (Helsedirektoratet, 2010). Det samsvarer med 

pasientenes erfaringer av at anvendelse av gode arbeidsprosedyrer bidro til effektiv utredning 

og rask oppstart av en kvalitetssikret behandling. Prehospitalvarsling med påfølgende 

varsling av trombolyseteamets deltagere er funnet avgjørende for å sikre en rask og effektiv 

mottakelse (Helsedirektoratet, 2010; McKinney et al., 20; Nolte et al., 2013; Olson et al., 

2011), reduserer forsinkelser grunnet personellforsinkelser, raskere gjennomføring og svar på 

undersøkelser (Desai & Smith, 2013; McKinney et al., 20; Nolte et al., 2013) og kortere 

door-to-needle- time (Sheppard et al., 2015). Men i denne undersøkelsen ble 

prehospitalvarsling og andre arbeidsprosedyrer som overvåkningsregime også pekt på som 

avgjørende for opplevelsen av en velfungerende innleggelse og en trygg behandlingen. På 

den annen side påpeker Brauer et al. (2001) at prosedyrer som hyppig monitorering og 

nevrologiskovervåkning kan oppleves både fysisk og psykisk belastende for slagpasienten – 

noe som samsvarer med mine funn. At arbeidsrutiner blir gjennomført på en empatisk og 

medmenneskelig god måte i direkte møte med den akutt syke pasient er derfor viktig.  
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5.2.3 Betydningen av kompetanse og avklaring av roller og 

arbeidsoppgaver for en effektiv helsetjeneste 
I samsvar med Rejnö and Von Post (2007) sine funn, opplevdes det å bli møtt av et 

kompetent slagpersonell avgjørende for kvaliteten på behandlingen pasientene mottok. At 

helsetjenesten på systemnivå kan stille med tilgjengelig og kompetent personell på kort varsel 

er sentralt for å sikre helsetjenestens kvalitet (Helsedirektoratet, 2010), og var avgjørende for 

pasientenes tilfredshet. Betydningen av personells kunnskaper om slag understrekes av 

Sheppard et al. (2015) funn, hvor pasienter som ikke ble diagnostisert med hjerneslag av 

ambulansepersonellet gikk glipp av mulighetene til rask behandling. I de nasjonale faglige 

retningslinjene poengteres det at helsepersonellet i en slagenhet bør ha spesialkompetanse, og 

at det samtidig som det bør foreligge en plan for utdanning og internopplæring, både 

særfaglig og tverrfaglig (Helsedirektoratet, 2010). Dette viser betydningen av å ivareta den 

kompetansen helsepersonellet innehar og understreker viktigheten av undervisning om 

hjerneslag, arbeidsprosedyrer, samt tilrettelegging for oppdatering av personellets 

kunnskaper.  

 

I en landsomfattende tilsynsrapport om forsvarlighet og kvalitet i akuttmottak fra 

Helsetilsynet (2008), fremheves opplæring og ivaretakelse av kunnskaper om innarbeidede 

prosedyrer og rutiner, som avgjørende for at personell skal kunne gi øyeblikkelig helsehjelp. 

Men gode rutiner er ikke tilstrekkelig alene. I denne undersøkelsen påpekte flere hvilken 

betydning et samordnet og samarbeidende personell hadde på opplevelsen av tjenesten. Det 

samsvarer med funn fra Olson et al. (2011) kvalitative studie hvor helsepersonell fremhevet 

kommunikasjon og samarbeid som avgjørende for kortere DNT- tid og for et velfungerende 

pasientforløp fra prehospital tjeneste til overføringen til slagenhet. Men avgjørende for et for 

godt team samarbeid var at systemet tilrettela for samarbeid gjennom arbeidsrutiner som 

sikrer kommunikasjon og samarbeid. At teamedeltagerne har tilstrekkelige kunnskaper er 

avgjørende for at de kan samarbeide og være fleksible i møte med pasienten, andre 

teamdeltagere og ovenfor andre mulige utfordringer (Salas, King, & Rosen, 2012). Et høyt 

nivå av samarbeid koordinasjon og god kommunikasjon er derfor også avgjørende for 

pasientsikkerheten (Weaver, Dy, & Rosen, 2014; Westli, Johnsen, Eid, Rasten, & Brattebø, 

2010; Aase, 2010). West and Lyubovnikova (2013) advarer om faren for å tro at det å sette 

sammen et team automatisk gir bedre pasientsikkerhet og effektivitet. Når deltagerne ikke 

arbeider sammen til daglig, som i trombolyseteamet, kan det oppstå uønskede hendelser og 
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konflikter fordi de ikke kjenner hverandres arbeidsmåter og kommunikasjonsformer (Aase, 

2010). At det settes fokus på god kommunikasjon, kunnskaper om egne og andres 

arbeidsoppgaver og utvikling av felles mål og en felles forståelse av situasjonen er sentralt, 

da dette vurderes som avgjørende momenter for at et team skal fungere (Deneckere, 2012; 

Helsetilsynet, 2008; Salas et al., 2012; West & Lyubovnikova, 2013). 

 

5.3 Betydningen av helsepersonellets kunnskaper og 

relasjonelle ferdigheter 
I denne undersøkelsen ble helsepersonellets medisin-tekniske kunnskaper og deres 

relasjonelle ferdigheter funnet å være avgjørende for opplevelsen av personalets 

profesjonalitet, og for opplevelsen av trygghet gjennom det hyperakutte forløpet. I det 

følgende diskuteres erfaringer fra møtet med helsepersonell i lys av faglitteratur og andre 

studier på området.  

 

5.3.1 Betydningen av helsepersonellets kunnskaper og medisin-tekniske 

ferdigheter 
Et sentralt funn i denne undersøkelsen var betydningen av det å bli møtt av et kyndig og 

kompetent helsepersonell, noe pasientene pekte på som avgjørende for deres opplevelse av 

trygghet gjennom hele pasientforløpet. Funnet samsvarer med studier fra både prehospital 

tjeneste (Holmberg et al., 2014; Togher et al., 2012), akuttmottak (Baldursdottir & Jonsdottir, 

2002) og fra slagenhet (Rejnö & Von Post, 2007). Samsvarende med tidligere studier 

(Kirkevold, 2002; Olofsson et al., 2005) ble det funnet at når pasientene ble rammet av slag 

og innså alvoret i situasjonen, opplevde de seg hjelpeløse og avhengige av akutt profesjonell 

helsehjelp. I den akutte fasen av slagbehandlingen har personellet hovedansvaret for 

slagpasientens helingsprosess, gjennom å stabilisere og forebygge ytterligere skade de første 

dagene frem til pasienten er medisinsk stabil (Kirkevold, 2002, 2010). Samsvarende med 

andre pasienterfaringsstudier fra ambulansetjenesten og akuttmottak (Elmqvist et al., 2008; 

Gordon, 2010; Holmberg et al., 2014; Togher et al., 2014) ble betydningen av at 

helsepersonellet hadde nødvendige kunnskaper og teknisk kompetanse, funnet å bidra til at 

den engstelige akutt syke pasient opplevede tillit til personellets evner til å overta kontrollen 

for situasjonen og deres syke kropp. I hyperakutt fase ved hjerneslag har pasienten som regel 

en passiv rolle (Kirkevold, 2002, 2010; Olofsson et al., 2005). Det er derfor mulig at 
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betydningen av at godt kvalifisert personell opplevdes ekstra viktig når det er lite pasienten 

selv kan gjøre for å bedre sin situasjon. I samsvar med funn fra studier fra prehospital tjeneste 

og akuttmottak (Holmberg et al., 2014; Penrod et al., 2000; Sundtstöm & Dahlberg, 2010) ble 

det å bli behandlet av et helsepersonell som opptrådde rolig og kontrollert gjennom det akutte 

forløpet verdsatt, og betrygget på pasientene om at helsepersonellet visste hvordan de skulle 

behandle dem. Til tross for at pasientene i svært stor grad var tilfredse med den behandlingen 

de mottok, ble det likevel funnet at enkelte opplevde at noen av deres plager ikke ble 

oppdaget. Dette kan sees i sammenheng med Nairn et al. (2004) funn, hvor sykepleiere i 

akuttmottak ofte har et medisinsk-teknisk fokus rettet mot akuttmedisinske problem og derfor 

kan overse fysisk og sensorisk ubehag hos pasienten.  

 

Samsvarende med tidligere studier ble det funnet at pasientene opplevde prehospitalfase som 

kort og hektisk, preget av undersøkelser og vurderinger av den akuttmedisinske tilstanden 

(Elmqvist et al., 2008; Togher et al., 2014). I møte med trombolyseteamet opplevdes 

situasjonen ytterligere hektisk, med flere helsepersonell som gjennomføre ulike utredende 

undersøkelser. Likevel opplevdes situasjonen naturlig og ingen rapporterte om for ¨brå¨ 

håndtering eller at de opplevde situasjonen som kaotisk og ukontrollert. Tidligere studier 

understreker betydningen av funnet av at helsepersonellets kompetanse er avgjørende for 

deres fremtreden, hvilket er igjen bidrar til å påvirke pasientenes opplevelse av engstelse og 

trygghet i den akutte situasjonen (Holmberg et al., 2014; Penrod et al., 2000; Sundtstöm & 

Dahlberg, 2010).  

 

5.3.2 Betydningen av personellets relasjonelle ferdigheter  
Samsvarende med Wysong and Driver (2009) funn, ble sykepleieres mellommenneskelige 

ferdigheter funnet avgjørende for pasientenes opplevelse av sykepleiers dyktighet. Nyström 

et al. (2003) funn viser hvordan sykepleiere i akuttmottaket opplevdes uoppmerksomme for 

pasientenes behov og ignorerte den. Det avviker fra funn i denne undersøkelsen hvor flere 

påpekte hvordan gode møter med et hyggelig, interessert, imøtekommende personell, og at 

dette var avgjørende for deres inntrykk av profesjonalitet og dyktig helsepersonell. 

Samsvarende med Penrod et al. (2000), ble det funnet at personellets evne til å vise nærvær, 

ta sitt ansvar alvorlig, og vise at de ønsket pasientene vel bidro til økt tillit og opplevelse av 

trygghet i akuttsituasjonen. 
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Samsvarende med Morris et al. (2007) funn, opplevde pasientene i hovedsak en høy grad av 

forpliktelse hos personellet, hvor personellets evne til å vise engasjement, se pasientens 

behov, oppmuntre pasienten og ta seg tid til samtale ble fremhevet. Til tross for at Morris et 

al. (2007) fant at et fåtall av personellet viste liten grad av motivasjon utførelsen av arbeidet, 

fant ikke jeg dette. Likevel ble det funnet faktorer som ikke bidro til å skape en god relasjon. 

Herunder nevnes konflikt mellom helsepersonell, helsepersonell som ¨bare var tilstede uten å 

ha noe der å gjøre¨, eller når personellet viste at de ikke hadde tid til å snakke med pasientene 

og når helsepersonell tok avgjørelser på veiene av en pasient. Eide and Eide (2007 ) 

fremhever betydningen av nonverbal kommunikasjon og hvordan det å forholde seg på en 

lyttende og imøtekommende måte som signaliserer interesse og et ønske om å hjelpe er 

avgjørende for en god og tillitsfull relasjon. Resultatet fra denne undersøkelsen belyser 

dermed betydningen av hvordan det å bestrebe en god relasjon kan bidra til at pasienten 

opplever tillit, trygghet og redusert belastning gjennom pasientforløpet.  

 

5.3.3 Imøtekommelse av pasientens psykososiale behov 
Betydningen av å ha fokus på pasienten som et unikt medmenneske og tilpasse samtale, 

behandling og informasjon etter den enkelte pasientens behov er godt kjent innen 

akuttmedisinsk sykepleie (Burroughs et al., 2005; Gordon, 2010; Hupcey, 2000; Mosemand 

& Kjøllesdal, 2008; Stubberud, 2013). Samsvarende med Morris et al. (2007) funn, 

fremhevet pasientene betydningen av at personellet er oppmerksomme på og evner å møte 

pasientenes psykososiale behov og ikke bare fokuserte på sykdommen. Flere av pasientene 

opplevede krise og frykt for fremtiden som følge av hjerneslaget. Betydningen av nærvær, 

trøst og støtte og styrking av håp ble derfor påpekt som et viktig element ved omsorgen. 

Samsvarende med Rejnö and Von Post (2007) ble det funnet at pasienter kan ha et stort 

behov for å ha noe annet å tenke på enn sykdommen og deres nye situasjon, hvor på samtale 

med personellet var avgjørende for å kunne endre fokus. På den annen side fant Bendz (2003) 

i sin studie at helsepersonell oftest fokuserer på pasientens funksjonstap og viser liten 

oppmerksomhet for opplevelser av tap av kontroll, fatigue og frykt for tilbakefall som igjen 

påvirker deres rehabilitering. Vurderinger av pasientens situasjon bør derfor baseres på 

åpenhet og fleksibilitet ovenfor den enkelte, da det kan forhindre feilaktige intervensjoner og 

ytterligere stress (Sundtstöm & Dahlberg, 2010).  
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I denne undersøkelsen fant jeg at samtlige opplevde bekymring for sine pårørende og ønsket 

at de skulle bli godt ivaretatt gjennom praktisk hjelp og emosjonell støtte. Likevel visste 

pasientene lite om hvordan deres pårørende ble møtt. I en pasienterfaringsundersøkelse fra 

flere norske sykehus ble det funnet at pasienter ofte rapporterer manglende tilfredshet med 

hvordan helsepersonell møter de pårørende (Bjerkan et al., 2013). I samsvar er det godt kjent 

at når en pasient rammes av slag rammes også den pårørende, da frykt og usikkerhet for hva 

fremtiden vil bringe påvirker dem alle (Lindquist & Dahlberg, 2002; Wallengren, Friberg, & 

Segesten, 2008). Av den grunn kan også pårørende oppleve krisereaksjoner og dermed ha 

behov for omsorg og forståelse (Eide & Eide, 2007 ; Lindquist & Dahlberg, 2002). Kirkevold 

(2010) fremhever at sykepleiere i akuttfasen av slaget har et ansvar for å hjelpe pårørende til 

en realistisk forståelse av slagets omfang og betydning, gi emosjonell støtte, vise 

tilstedeværelse og en anerkjennende holdning. Hupcey (2000) påpeker at en god 

pårørenderelasjon kan bidra til økt trygghet for både pasient og pårørende. Å støtte de 

pårørende er også viktig da det er funnet å indirekte medvirke til imøtekommelse av 

pasientens psykososiale behov (Nordby, 2014; Togher et al., 2014), da det styrker de 

pårørende slik at de i neste omgang kan være en støtte for pasienten (Lindquist & Dahlberg, 

2002; Togher et al., 2014; Wallengren et al., 2008).  

 

5.4 Erfaringer av informasjonsformidling gjennom 

pasientforløpet  
I denne undersøkelsen ble det funnet at pasientene i stor grad uttrykte tilfredshet med 

informasjonen de mottok, likevel ble flere forbedringsområder påpekt. Videre ble det funnet 

at samtlige pasienter opplevde å ha vansker med å oppfatte og bearbeide informasjon. Som en 

følge av dette ble behovet for individuelt tilpasset informasjon fremhevet. I det følgende 

diskuteres opplevelser av informasjonsformidling i lys av annen litteratur.  

 

5.4.1 Imøtekommelse av pasientens informasjonsbehov 
Et interessant funn i denne undersøkelsen var at pasientene i hovedsak uttrykte tilfredshet 

både med den informasjonen de mottok og tilgjengeligheten på informasjon gjennom 

pasientforløpet. Mottakelse av trombolyseteamet, tilsyn av behandlende lege etter 

overflytting til overvåkning og hyppig overvåkning av sykepleier bidro til god tilgjengelighet 

på helsepersonell som gjorde at pasientene stadig fikk små ¨drypp¨ med informasjon. Det 
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bidro til økt innsikt, forutsigbarhet og en styrket relasjon til helsepersonell. Funnet avviker fra 

tidligere pasienterfaringsstudier hvor de fant at opplevelser av betydelig mangelfull 

informasjonsformidling er funnet både ved akuttmottak (Nairn et al., 2004) og ved 

slagenheter (Eames, Hoffmann, Worral, & Read, 2010; O'Halloran et al., 2012). Funnet fra 

avviker også fra en større pasientundersøkelse, gjennomført ved flere norske sykehus, der 

mangelfull informasjon og mangel på tilgjengelig helsepersonell som kunne gi informasjon 

ble funnet som et tydelig forbedringsområde (Bjerkan et al., 2013). Videre avviker funnet 

også noe fra Olofsson et al. (2005) sine funn, der slagpasienter opplevde at sykepleierne 

hadde mye å gjøre og derfor ikke var tilgjengelige for gi informasjon eller besvare spørsmål. 

På den annen side påpekte pasientene redusert tilgjengelighet og liten kontinuitet av leger når 

pasienten var stabilisert på slagenhetens sengepost i dagene som fulgte. Samsvarende med 

funn fra Eames et al. (2010) ble tilgang på informasjon fra lege opplevd å være særlig 

mangelfull i helgene. Samsvarende med flere studier ble det funnet at god kommunikasjon, 

fortløpende formidling av informasjon om prøvesvar, behandling, gjennomføring av 

prosedyrer og videre hendelsesforløp bidro til økt forutsigbarhet, reduserte stress og engstelse 

og økte pasienttilfredsheten (Hafsteinsdottir et al., 2011; Morris et al., 2007; Nairn et al., 

2004; Wachters Kaufmann, 2005). 

 

I denne undersøkelsen ble det funnet at pasientene i stor grad ønsket at helsepersonell tok seg 

tid til å informere deres pårørende, da de selv ikke hadde tilstrekkelige kunnskap eller evner 

til det. Lindquist and Dahlberg (2002) påpeker at pårørende ønsket at sykepleier skal ta 

initiativ til samtale og informasjonsformidling, da de i et hektisk miljø med travelt personell 

tilbakeholder spørsmål for å ikke forstyrre. Det er også godt kjent at pårørende ønsker 

informasjon om slaget, symptomer og konsekvenser, samt behandling og videre oppfølging 

(Forster et al., 2012). Som tidligere nevnt er informasjon er avgjørende for at pårørende skal 

kunne tilpasse seg den nye situasjonen og være til bedre støtte for pasienten (Hafsteinsdottir 

et al., 2011; Hawley, 2000; Lindquist & Dahlberg, 2002; Wallengren et al., 2008). Samtidig 

kan de pårørendes tilstedeværelse i akuttmottaket være avgjørende for hvilken behandling 

paiseten får, da de kan bidra med viktig informasjon om slagets symptomutvikling og 

tidligere sykdomshistorie (Hughes, 2011; O'Halloran et al., 2012; Olson et al., 2011). 

Å vurdere og rapportere hvilken informasjon og til hvem informasjonen formidles fremtrer 

som et forbedringspotensial. I lov om pasient - og brukerrettigheter § 3-5. (1999, sist endret 

2015) fremheves det at opplysninger om informasjon som er gitt skal registreres i pasientens 



	 67	

journal. For selv om en pasientene ønsket at de pårørende skulle motta informasjon, uttrykte 

en pasient at han likevel ikke ønsket ¨ å få siste nytt av svigerfar¨.  

 

5.4.2 Informasjon om reperfusjonsbehandling 
I lov om pasient - og brukerrettigheter § 3-2. (1999, sist endret 2015) står det at pasienter har 

krav på nødvendig informasjon om fordeler og risiko ved behandlingen.  

Til tross for at få påpekte manglende informasjon om reperfusjonsbehandling spesifikt, 

fremkom dette likevel som et klar forbedringsområde. Samsvarende med Slot and Berge 

(2009) påpekte flere at de ønsket detaljert informasjon om fordeler, og spesielt om risiko 

tilknyttet behandlingen. Samsvarende med (Mangset et al., 2009) ble det funnet at akutte 

slagpasienter kan ha vanskeligheter med å oppfatte og bearbeide informasjon om risiko ved 

trombolytisk behandling. Av den grunn kan pasienten ha redusert evne til å ta del i 

avgjørelser om behandling som innebærer risiko. I Knight et al. (2006) studie ble det funnet 

at pasienter som opplever informasjonsbehov på et område, ikke nødvendigvis har glemt 

informasjon de har mottatt, men snarere at de faktisk ikke har fått informasjonen. På den 

annen side kan både det å formidle og oppfatte informasjon om risiko ved 

trombolytiskbehandling være vanskelig i en akutt situasjon (Lie et al., 2015). I hvilken grad 

pasientene opplevde å gi sitt samtykke til behandling er ikke undersøkt, men samsvarende 

med Mangset et al. (2008) ble tillit til lege funnet å være en sentral faktor for pasientens 

ønske om å motta trombolytiskbehandling. Samsvarende med Grønnestad and Blystad (2004) 

ble utfordringer tilknyttet samtykke påpekt, og det ble stilt spørsmål på hvorfor det gis 

informasjon om behandlingsrisiko dersom pasienten ikke har anledning til å ta et reelt valg. 

Funnet belyser dermed flere forbedringsområder ved formidlingen av informasjon om 

behandling i en akutt situasjon, hvor den praktiske formidlingen og tilrettelegging av 

informasjonen kan bli bedre. Samtidig kan det rettes mer oppmerksomhet på å vurdere 

pasientens forståelse, og i hvilken grad pasienten evner å kunne gi et informert samtykke i 

den akutte situasjonen. 

 

5.4.3 Redusert evne til oppfattelse og bearbeidelse av informasjon 
Et sentralt funn i denne undersøkelsen var at alle pasienten i varierende grad hadde vansker 

med å oppfatte og bearbeide informasjonen de mottok gjennom pasientforløpet. Samsvarende 

med O'Halloran et al. (2012) ble det funnet at miljøfaktorer som bakgrunnsstøy og et travelt 

og urolig visuelt miljø kunne forstyrre kommunikasjonen. Tilstedeværelsen av flere travle 
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helsepersonell er også kjent å kunne bidra til å gjøre det enda vanskeligere å oppfatte 

informasjon (Eames et al., 2010; Eide & Eide, 2007 ). O'Halloran et al. (2012) påpeker at 

svekket hørsel, afasi og nedsatt kognitiv funksjon kan hemme kommunikasjonen ytterligere. 

Derfor kan er en rolig fremtreden samt å dempe visuelle og auditive forstyrrende elementer 

bedre mulighetene for kommunikasjon i den hyperakutte fasen. 

 

Videre ble den dramatiske opplevelsen og den emosjonelle belastingen av å bli rammet av 

slag funnet å påvirke pasientenes evne til å oppfatte og bearbeide informasjon. 

Krisereaksjoner forekommer hos omlag 20 % av slagpasienter, som følge av somatisk eller 

kognitive funksjonstap som igjen medfører tap av autonomi (Fure, 2007). Eide and Eide 

(2007 ) påpeker at informasjon som gis i sjokkfasen ved sykdom ofte blir feiltolket eller bare 

delvis oppfattet. I samsvar ble behovet for informasjon og gjentagelse av denne blir ekstra 

viktig når pasienten er emosjonelt preget av akutt og kritisk sykdom. Dette er spesielt viktig 

da det er godt kjent at å komme pasientens informasjonsbehov i møte kan bidra til at de 

mestrer situasjonen bedre (Eide & Eide, 2007 ; Mosemand & Kjøllesdal, 2008). 

 

Nevrologiske utfall som afasi, dysartri, synstap er faktorer som påvirker slagpasienters evne 

til å kommunisere, oppfatte og bearbeide informasjon (Eames et al., 2010; O'Halloran et al., 

2012). I denne undersøkelsen ble nedsatt oppmerksomhet og bevissthet spesielt fremhevet 

som en faktor som påvirker pasientenes kommunikasjonsevner. Engstad, Viitanen, and 

Almkvist (2007) påpeker at akutt kognitiv svikt forekommer hos 70 % i akuttfasen ved 

hjerneslag, men at svikten også avtar med tiden. Det er kjent at pasienter rammet av afasi kan 

risikere å motta mindre informasjon (Knight et al., 2006; Nyström, 2006; O'Halloran et al., 

2012). De to pasientene som var rammet av afasi i denne undersøkelsen oppnådde gradvis 

total regress av deres afasi. Samsvarende med Nyström (2006) funn, opplevde de likevel 

frustrasjon, redsel og fortvilelse når de plutselig ble rammet av afasi, og poengterte at dialog 

med helsepersonell er sentralt for opplevelsen av omsorg og trivsel da deres evner til dialog 

var begrenset. Vedvarende afasi vil kunne medføre ytterligere fortvilelse og engstelse som 

kan forsterke behovet samtale og tilpasset informasjon (Eide & Eide, 2007 ; Knight et al., 

2006; O'Halloran et al., 2012).  
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5.4.4 Individuelt tilpasset informasjon  
Et viktig funn i denne undersøkelsen var pasientenes behov for individuelt tilpasset 

informasjon om behandlingen, deres nevrologiske utfall, videre utredning- og 

behandlingsforløp, samt årsak og prognose for residiv. Dette samsvarer med litteraturen. Det 

er bred enighet om at både pasienter og pårørende tidlig opplever behov for mer og 

individualisert informasjon om både slaget og behandlingen (Forster et al., 2012; 

Hafsteinsdottir et al., 2011; Morris et al., 2007; Wachters Kaufmann, 2005). Samsvarende 

med Bendz (2003) funn, gjør redselen for nye slag det svært viktig for pasientene å kjenne 

den bakenforliggende årsaken slik at de selv kan forebygge nye slag. I litteraturen 

understrekes betydningen av at personell gir anledning til å stille og besvare spørsmål, samt 

gi annen informasjon som kan bidra til å imøtekomme informasjonsbehovet (Eide & Eide, 

2007 ; Knight et al., 2006; Nordby, 2014; O'Halloran et al., 2012; Stubberud, 2013; Aase, 

2010). På den annen side er det funnet at ikke alle slagpasienter nødvendigvis har 

tilstrekkelige kunnskaper eller evner å stille gode spørsmål (Eames et al., 2010; Olofsson et 

al., 2005), hvilket kan medføre at pasienten tar på seg skylden for at de ikke får nødvendig 

informasjon (Olofsson et al., 2005). I pasient og brukerrettighetsloven § 3-2. (1999, sist 

endret 2015) står det at pasienten skal få informasjon som er nødvendig for å få innsikt i sin 

helsetilstand og innholdet i helsehjelpen. Personellet skal så langt som mulig sikre at 

mottakeren har forstått innholdet og betydningen av opplysningene. At helsepersonell har 

kunnskaper om faktorer som kan påvirke pasientenes oppfattelses- og bearbeidelsesevne og 

tilrettelegger informasjon etter pasientens evner og situasjon blir derfor sentralt. 

 

I hvilken grad pasientene i denne undersøkelsen mottok individuelt tilpasset informasjon er 

usikkert, da flere som tidligere beskrevet, slet med evnen til å oppfatte og bearbeide. Det er 

tidligere funnet at informasjon som gis muntlig til slagpasienter (Hafsteinsdottir et al., 2011) 

eller under en sjokkfase ved sykdom (Eide & Eide, 2007 ), alltid må bli repetert da de kan ha 

vansker med å oppfatte og bearbeide informasjonen. Hafsteinsdottir et al. (2011) påpeker at 

slagpasienter også bør gis skriftlig informasjon om temaene som er aktuelle for den enkelte. I 

denne undersøkelsen mottok pasientene kun muntlig informasjon. Det er mulig at skriftlig 

informasjon om ischemisk slag og trombolytisk behandling og videre pasientforløp, kan føre 

til økt innsikt i sykdommen og behandlingen samt økt tilfredshet med 

informasjonsformidlingen. Hoffmann and McKenna (2006) påpeker i midlertidig at skriftlig 

informasjon kun bør benyttes som et supplement, og poengterer at leseferdigheter må 
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vurderes før pasienten mottar skriftlig informasjon da nevrologiske utfall kan påvirke evnene 

til å oppfatte skriftlig materiale. Skriftlig informasjon i en akuttsituasjon må heller ikke 

benyttes som en hvilepute, for det er ikke tilstrekkelig at informasjonen er gitt, den må også 

være tilpasset og forstått uansett kommunikasjonsform (Eames et al., 2010; Eide & Eide, 

2007 ; Hoffmann & McKenna, 2006).  
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6 Konklusjon 
 

Dette er den første undersøkelsen som har studert pasienters erfaringer med organiseringen 

av tjenesten, relasjonen med og behandlingen gitt av helsepersonell, og med informasjonen 

de mottok gjennom det hyperakutte pasientforløpet ved reperfusjonsbehandling av ischemisk 

hjerneslag.  

Pasientenes beskrivelser av organiseringen fra forløpet var stort sett positive. De beskrev 

forløpet som begrunnet, effektivt, velorganisert med innarbeidede arbeidsprosedyrer og med 

god tilgjengelighet på kompetent personell. Dette bidro til en opplevelse av et trygt og sikkert 

pasientforløp og førte til at de kunne få behandling raskt - noe som opplevdes avgjørende for 

kvaliteten på tjenesten. Likevel førte ventetider i subakutt fase til utilfredshet med 

organiseringen og ytterligere engstelse.  

Pasientene uttrykte seg i stor grad tilfredse med den behandlingen de mottok. At personellet 

hadde tilstrekkelig kompetanse og samarbeidsevne ble funnet sentralt for tilliten til deres 

evner til å kunne ivareta pasientene, og for at forløpet kunne oppleves trygt og godt. 

Personellets relasjonelle ferdigheter og evner til å vise engasjement, interesse, respekt, være 

tilgjengelige for hjelp og samtale, og å være var for både fysiske og psykososiale behov ble 

funnet utslagsgivende for en god og tillitsfull relasjon, trygge pasienter og for opprettholdelse 

av håp. 

 

Pasientene uttrykte seg også positivt om informasjonen de mottok. Likevel var det tydelig at 

alle i varierende grad slet med å oppfatte og bearbeide informasjon. Større grad av individuelt 

tilrettelagt informasjon, kontroll av pasientenes forståelse og gjentagelse av informasjon ble 

derfor etterspurt. Pasientene verdsatte å få fortløpende informasjon da det bidro til økt 

opplevelse av kontroll og forutsigbarhet. Informasjon om diagnose, prognose, fordeler og 

ulemper ved behandling, svar på undersøkelser, bakenforliggende årsak til slaget og videre 

pasientforløp fremstod som viktig informasjon. Tettere oppfølging av pasientenes 

informasjonsbehov etter den hyperakutte fasen ble også funnet som et forbedringsområde. 

 

Funnene er ikke generaliserbare, men pasientenes bidrag gir likevel ny kunnskap om 

pasientforløpet ved reperfusjonsbehandling av akutt ischemisk hjerneslag. Kunnskapen kan 

derfor være nyttig for å inkludere pasientperspektivet i videre kvalitetssikringsarbeid. 
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6.1 Forslag til videre forskning  
I dag foreligger det lite kunnskap om pasienters erfaringer fra pasientforløpet ved 

reperfusjonsbehandling. Denne undersøkelsen er liten av omfang og er gjennomført ved ett 

universitetssykehus i Norge. Ved å studere pasienterfaringer fra forløp ved flere sykehus, vil 

det kunne bidra til et større kunnskapsgrunnlag for å utvikle praksis og bidra til å forbedre 

pasienters tilfredshet med helsetjenesten.  

 

Pasienter som har hatt liten eller ingen effekt av behandling ble dessverre ikke inkludert. En 

større studie der pasienter med en bredere variasjon i behandlingseffekt inkluderes, kan bidra 

til å belyse flere sider ved hyperakutt hjerneslagsbehandling. Særlig gjelder dette de alvorligst 

rammede slagpasientene i den hyperakutte fasen, som det i dag foreligger lite kunnskap om.  

 

Informasjonsformidling i den hyperakutte fasen fremkom som et tydelig forbedringsområde. 

Flere studier som kan veilede praksis i hvordan den akutte slagpasients oppfattelse og 

bearbeidelse av informasjon best mulig kan sikres, ville være av stor nytte både for 

pasientene og for helsepersonell.  

 

6.2 Hvordan studiens funn kan bidra til å belyse og 

videreutvikle gjeldende praksis 
I denne undersøkelsen uttrykte pasientene i stor grad positive erfaringer og opplevde i 

hovedsak et trygt, velorganisert og innarbeidet pasientforløpet ved akutt ischemisk 

hjerneslagsbehandling. Men dette er ikke gitt, og i stadig skiftende tider kan systemet lett 

forvitre. For å opprettholde nivået på tjenesten kan det å videreutvikle og kvalitetssikre 

arbeidsprosedyrer, tilstrebe et effektivt pasientforløp, sikre god opplæring og vedlikeholdelse 

av kunnskap være avgjørende. Ut fra undersøkelsens funn, sett i lys av annen faglitteratur og 

studier på området fremheves følgende områder for videreutvikling av praksis. 

 

Kvalitetssikring og anvendelse av arbeidsprosedyrer 

• Opprettholdelse av oppmerksomheten på å begrense tap av tid, sikre tydelige, 

effektive og faglig oppdaterte arbeidsprosedyrer som fremmer kommunikasjon og 

samarbeid, samt å fremme personellets bruk av prosedyrer kan være hensiktsmessig. 
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Dette kan bidra til at kvaliteten på tjenesten opprettholdes, gi økt pasienttilfredshet og 

redusere risiko for kvalitetssvikt.  

• På bakgrunn av de positive tilbakemeldingene om effektiv organiseringen i 

hyperakutt fase, vil det være interessant å undersøke i hvilken grad et mer strukturert 

forløp kan bidra til å redusere utilfredshet med organiseringen i subakuttfase.  

 

Utdannelse av helsepersonell 

• Utdannelse, opprettholdelse og videreutvikling av helsepersonellets kunnskaper ble 

funnet som et tydelig satsningsområde. Dette kan være avgjørende for å sikre et godt 

og trygt pasientforløp i fremtiden. 

• For at helsepersonell i større grad skal kunne imøtekomme slagpasientenes behov er 

det sentralt at personellet har tilstrekkelig kompetanse. Kunnskaper om hjerneslag, 

nevrologiske utfall, komplikasjoner, bakenforliggende årsaker, medisinsk og 

rehabiliterende behandling, samt informasjonsbehov, psykososiale behov og hvordan 

det oppleves å av rammes av hjerneslag vil kunne være viktig.  

• Å arbeide for at personellet har kunnskaper om organisering av tjenesten, egne og 

andres arbeidsoppgaver, og at de har en felles forståelse av situasjonen i hyperakutt 

fase, kan være sentralt for å sikre et velfungerende samarbeid og et sikkert og 

effektivt pasientforløp av god kvalitet. Et velfungerende samarbeid mellom de ulike 

aktørene og avdelingene bør derfor tilstrebes. 

 

Imøtekommelse av informasjonsbehov 

• For å komme pasientenes informasjonsbehov bedre i møte, kan større grad av 

individuelt tilpasset informasjon, kontroll av pasientens forståelse og gjentagelse 

informasjon være hensiktsmessig. Dette kan bidra til å redusere opplevelse av 

usikkerhet og utilfredshet grunnet mangelfull informasjon. 

• For å bedre pasientenes oppfattelse og øke tilgjengeligheten på informasjon, kan det 

være nyttig å supplere med lett og kortfattet skriftlig informasjon. Skriftlig 

informasjon om den medisinske behandlingen og det videre forløpet ved 

slagavdelingen, kan bidra til økt opplevelse av kontroll og forutsigbarhet.  

• Økt oppmerksomhet på å komme pasienters informasjonsbehov i møte under 

subakuttfase kan bidra økt tilfredshet.  
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2.Personvernombudets tilråding til innsamling og behandling av 
personopplysninger for prosjektet ”Pasientopplevelser ved hyperakutt 
hjerneslagsbehandling gjennom de første 24 timer på sykehuset ” 

 
Viser til innsendt melding om behandling av personopplysninger / 
helseopplysninger. Det følgende er personvernombudets tilråding av prosjektet.  
 
Med hjemmel i Personopplysningsforskriftens § 7-12 jf. Helseregisterlovens § 
36 har Datatilsynet, ved oppnevning av personvernombud ved Oslo… 
Universitetssykehus (OUS), fritatt sykehuset fra meldeplikten til 
Datatilsynet. Behandling og utlevering av person-/helseopplysninger meldes 
derfor til sykehusets personvernombud.  

 
Databehandlingen tilfredsstiller forutsetningene for melding gitt i 
personopplysnings-forskriften § 7-27 og er derfor unntatt konsesjon.  
 
Personvernombudet tilrår at prosjektet gjennomføres under forutsetning av 
følgende: 
 

1. Databehandlingsansvarlig er Oslo universitetssykehus HF ved adm. dir. 
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2. Behandling av personopplysningene / helseopplysninger i prosjektet 
skjer i samsvar med og innenfor det formål som er oppgitt i meldingen. 

3. Data lagres utelukkende på godkjent lagringsområde i OUS’ nettverk. 
4. Vedlagte samtykke benyttes, inklusive markerte tillegg og endringer 

foretatt av personvernombudet. Eventuelle fremtidige endringer som 
berører formålet, utvalget inkluderte eller databehandlingen må 
forevises personvernombudet før de tas i bruk. 

5. Kryssliste som kobler avidentifiserte data med personopplysninger 
lagres som angitt i meldingen og oppbevares separat på prosjektleders 
avlåste kontor. Kodelisten oppbevares separat fra samtykkeskjemaene. 

6. Dersom formålet eller databehandlingen endres må personvernombudet 
informeres om dette. 

7. Dersom prosjektet endres i forhold til det som avdelingsleder og 
forskningsleder har godkjent, må ny godkjenning innhentes. 

8. Kontaktperson for prosjektet skal hvert tredje år sende 
personvernombudet ny melding som bekrefter at databehandlingen skjer 
i overensstemmelse med opprinnelig formål og helseregisterlovens 
regler.  

9. Data slettes eller anonymiseres ved prosjektslutt 31.12.2015 ved at 
krysslisten slettes og eventuelle andre identifikasjonsmuligheter i 
databasen fjernes. Når formålet med registeret er oppfylt sendes 
melding om bekreftet sletting til personvernombudet. 

 
Prosjektet er registrert i sykehusets offentlig tilgjengelig database over 
forsknings- og kvalitetsstudier. 
 
Lykke til med prosjektet! 

 
 
Med vennlig hilsen  
for Personvernombudet 
 
 
 
 
Kathrine Rogstad, personvernrådgiver 
Oslo universitetssykehus HF  
Stab pasientsikkerhet og kvalitet 
Seksjon for personvern og informasjonssikkerhet 
 
Epost:  personvern@oslo-universitetssykehus.no  
Web: www.oslo-universitetssykehus.no/personvern 
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Vedlegg nr.: 3 

 

3.Forespørsel om deltakelse i studien 

4. «Pasientopplevelse ved hyperakutt hjerneslagsbehandling gjennom de 
første 24 timer på sykehuset» 

5.Bakgrunn 
Dette er en forespørsel til deg om å delta i en kvalitetsstudie der pasienters 
erfaringer med behandlingsforløpet ved akutt hjerneslagsbehandling (det vil si 
løse opp eller fjerne blodproppen) vil bli undersøkt. Årsaken til at du blir spurt 
om å delta er fordi du har fått denne behandlingen ved Oslo universitetssykehus. 
 
Jeg holder på med en avsluttende masteroppgave i sykepleievitenskap ved 
Universitetet i Oslo. Temaet for studien er pasientopplevelser ved akutt 
hjerneslagsbehandling. I den forbindelse er jeg interessert i å finne ut hvordan 
pasienter erfarer ivaretakelsen de første 24 timene av behandlingsforløpet og om 
noe kan forbedres.  

6.Hva innebærer studien? 
For å finne ut av dette, ønsker jeg å intervjue deg om dine erfaringer fra det 
første døgnet på sykehuset da du fikk akutt hjerneslagsbehandling. Spørsmålene 
som vil bli stilt omhandler følgende: 

• Informasjonen du fikk  
• Hvordan overvåkingen opplevdes. 
• Hvordan du opplevde ivaretakelsen (om du følte deg trygg eller om noe 

var belastende) 
• Hvordan du opplevde samspillet med ulike helsepersonell du møtte det 

første døgnet 
• Om noe burde vært gjort annerledes de første 24 timene av 

behandlingsforløpet.  

 
Under intervjuet vil det bli benyttet en lydbåndopptager og jeg vil gjøre små 
notater underveis. Intervjuet blir deretter skrevet ned (transkribert). Ved 
transkribering blir personidentifiserbare opplysninger anonymisert. Intervjuet 
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vil bli utført her på sykehuset og vil vare fra 30- 45 minutter. Tidspunkt for 
intervjuet avtaler vi sammen.  
 
Vi vil også be om tillatelse til å innhente opplysninger som alder, sivilstatus, 
yrke /utdanning, om du har hatt hjerneslag tidligere, og hvilke symptomer du 
hadde på hjerneslag før og etter du fikk akuttbehandlingen, samt hvilke utfall du 
har ved intervjutidspunktet. Disse opplysningene vil bli innhentet fra din 
pasientjournal. 
 

7.Mulige fordeler og ulemper 
Det er frivillig å delta, og deltakelse vil ikke ha noen betydning for din 
behandling ved avdelingen. Ved å delta i studien vil dine erfaringer kunne bidra 
til å bedre behandlingen til fremtidige pasienter. Samtaler om hendelsene rundt 
hjerneslaget kan vekke følelser som kan oppleves ubehagelige, men på den 
annen side kan det å snakke om innleggelsen bidra til å bearbeide hendelsen. 
 
 
Personvern 
Prøvene tatt av deg og informasjonen som registreres om deg skal kun brukes 
slik som beskrevet i hensikten med studien. All informasjon som kan knyttes 
direkte til deg vil automatisk bli slettet 31.12.2015. 
Studien er godkjent av personvernombudet ved Oslo universitetssykehus. 
Prosjektansvarlig er professor Marit Kirkevold, ved Universitetet i Oslo, 
Medisinsk fakultet, Institutt for helse og samfunn, Avdeling for 
sykepleievitenskap. Biveileder er Margrete Mangset, forsker ved OUS. 
Databehandlingsansvarlig er Oslo universitetssykehus ved administrerende 
direktør. 
 
 
 
Rett til innsyn, korrigering og sletting av opplysninger om deg  
Du har rett til innsyn, og eventuelt å korrigere opplysninger som er innhentet 
om deg. Dersom du trekker deg fra studien kan du kreve å få opplysninger 
slettet, med mindre opplysningene allerede er inngått i analyse eller er benyttet i 
vitenskapelige publikasjoner. (Dette vil tidligst skje i juni 2014). Det vil ikke 
være mulig å identifisere deg i resultatene av studien når disse publiseres. 
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Frivillig deltakelse 
Det er frivillig å delta i studien. Dersom du ikke ønsker å delta trenger du ikke å 
oppgi noen grunn, og det får heller ingen konsekvenser for den videre 
behandlingen du får ved sykehuset. Dersom du ønsker å delta, undertegner du 
samtykkeerklæringen. Om du nå sier ja til å delta, kan du senere trekke tilbake 
ditt samtykke uten at det påvirker din øvrige behandling på sykehuset. Dersom 
du senere ønsker å trekke deg, kan du kontakte student Mari Johanne Bjerke på 
tlf: 97013988 eller professor Marit Kirkevold på tlf: 22850569 / 95766830. 
 
 
Vennlig hilsen, 
 
Mari Bjerke 
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Samtykke til deltakelse i studie 
 

Jeg har fått skriftlig og muntlig informasjon om studien «Pasientopplevelser 
ved hyperakutt hjerneslagsbehandling gjennom de første 24 timer på sykehuset» 
og er villig til å delta. 
 
Jeg er informert om at: 

• Deltakelse i prosjektet er frivillig, og at jeg når som helst kan trekke meg 
fra videre deltakelse og få allerede innsamlete opplysninger slettet. 

• Intervjuet vil bli tatt opp med bruk av lydopptager 
• Alt materiale fra undersøkelsen vil bli anonymisert, og lydopptak vil bli 

slettet ved prosjektslutt, og slettes senest 31.12.2015, slik at det da ikke er 
mulig å spore noen opplysninger tilbake til min person. 

• De som utfører prosjektet har taushetsplikt. 

 
 
 
Dato, prosjektdeltakers signatur 
 
 
 

Bekreftelse på at informasjon er gitt til, og forstått av studiedeltaker 
 
 
 

 
Dato, signatur og yrkestittel 
 

 
 

 
 

 


