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• Mette Grønkjær, Lektor, Forskningsenhed for Klinisk Sygepleje, AaUH og Klinisk Institut, 

Aalborg Universitet



BAGGRUND

• Accelereret patientforløb – gennemsnitlig indlæggelse 24 -72 timer

• Optimeret behandlingsmuligheder

• Mange patienter ringer ind med spørgsmål

• Pilotprojekt med telefonisk opfølgning  

• Bekymring for patienterne 

• Litteratursøgning : uanset sværhedsgrad af apopleksi har patienterne flere skjulte følger

• Ikke undersøgt patienter med ingen eller lette følger efter et accelereret indlæggelsesforløb



FORMÅL

• At undersøge, hvordan patienter med ingen eller lette følger efter apopleksi oplever 

overgangen fra et accelereret indlæggelsesforløb til den første tid i hjemmet

• At bidrage til udvikling af udskrivelse og overgang til hverdagslivet



METODE

• Kvalitativt studie – semi-strukturerede 

interviews

• 11 informanter fra apopleksiafsnit

• Førstegangsapopleksi

• Indlagt <72 timer 

• 2-4 uger efter udskrivelse

• I eget hjem eller mødelokale på 

hospitalet 

6 kvinder

5 mænd

5 pensionister

6 erhvervsaktive



SÅDAN SER TEMATISERINGSPROCESSEN UD



FUND

Sluppet let, men alligevel ramt

En forandret hverdag

Mestring af usikkerhed

Nye veje skal findes



SLUPPET LET, MEN 
ALLIGEVEL RAMT 

”Det er nok en af de værste biv i rkninger i  

virkel igheden. Sådan l idt  fornemmelse af 

usår l ighed, som der er  b levet sparket et  

voldsomt hul  i .  Så kan du kalde det et  wake-

up cal l e l ler  memento mor i”



SLUPPET LET, MEN ALLIGEVEL RAMT

• Chok og sårbarhed kontra følelsen af at være sluppet let

• Taknemlighed 

• Kognitive symptomer fylder

• Erkendelse kommer først hjemme 



EN FORANDRET HVERDAG

”Nu er det overstået,  nu lader jeg som ingent ing 

og gør hvad jeg ple jer.  Nej .  Det er  sådan en kæp 

i  h ju let ,  man samler s ig selv og s in cykel  op, 

inden man sætter s ig op på den igen. Man skal  

jo l ige justere l idt  på den og på s ig selv. ” 



EN FORANDRET HVERDAG

• Hverdagen i kontrast til indlæggelse 

• Hverdagen ”slået fuldstændig i stykker”

• Ny hverdag skal skabes

• Arbejde fastholder identitetsfølelse 

• Usynlige handicaps, men føler sig ikke syg

• Behov for tydelig støtte og vejledning 

• Ramt af træthed 



MESTRING AF USIKKERHED

”Så tænker jeg på, det st ikker,  gad v ide om 

det er  det? Havde jeg ikke haft  b lodproppen, 

så havde jeg bare”



MESTRING AF USIKKERHED

• Skal lære at mestre usikkerhed

• Behov for sparringspartner

• Lære sin krop at kende på ny 

• Omgivelsernes reaktion påvirker usikkerhed



NYE VEJE SKAL FINDES

”Nu er vejene for  en t id sådan lukkede, nu 

s idder jeg her i  min rundkørsel .  Så skal  jeg l ige 

have fundet ud af hvor er  der nogle nye veje ud 

af rundkørslen. Er der en fremtid?  Det ved jeg 

selvfølgel ig,  at  der er.  Jeg skal  l ige have fundet 

vejen”.



NYE VEJE SKAL FINDES

• Bearbejdelse af det at have fået apopleksi

• Frygt for ny apopleksi håndteres forskelligt 

• Refleksion og prioritering

• Eksistentielle bekymringer 

• Motiveret til forandring

• Meningsfyldt at ændre livsstil 

• Behov for mere viden og møde ligesindede



KONKLUSION

• Første studie, der udelukkende har fokuseret på patienter med lette følger og et accelereret 

forløb

• Patienter med lette følger efter apopleksi kan ikke blot ”fortsætte sit liv som vanligt”

• Brug for tid til at finde sig selv 

• Eksistentielle bekymringer

• Behov for at møde ligesindede

• Mangler et tilbud der er målrettet denne patientgruppe



PERSPEKTIVERING

• Sygeplejersken bør have viden om de udfordringer, der kan 

dukke op, og formå at tage udgangspunkt i den enkelte 

patient

• Optimering af skriftlig information 

• Opfølgning efter udskrivelse

• Samarbejde med Sund Info

• Patientuddannelse - mødes med andre ligesindede og 

tværfagligt personale med specialiseret viden om apopleksi.



SPØRGSMÅL?
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