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Sammanfattning 

Introduktion: Neglect är ett symtom som drabbar 23-43 procent av strokepatienter, och 

innebär att patienten förlorar förmågan att se, röra eller uppfatta ena sidan av kroppen. 

Syfte: Syftet med studien var att beskriva hur sjuksköterskan identifierar neglect hos 

strokepatienter, vilka omvårdnadsproblem som kan uppstå och vilka omvårdnadsåtgärder som 

kan bli aktuella. 

Metod: Studien var en deskriptiv intervjustudie med kvalitativ ansats som analyserades med 

kvalitativ innehållsanalys. Undersökningsgruppen bestod av sex legitimerade sjuksköterskor 

med erfarenhet av strokevård. 

Huvudresultat: Indikationer för neglect beskrevs av sjuksköterskorna vara ouppmärksamhet 

om ena kroppshalvan eller synfältsbortfall. Hjälpmedel för identifiering är National Institute 

of Health Stroke Scale (NIH-skalan). Omvårdnadsproblem berör både psykiska och fysiska 

aspekter. Matsituationen och felplacering av hjälpmedel och sjukvårdspersonal är vanligt 

förekommande omvårdnadsproblem. Omvårdnadsåtgärderna består främst av individanpassad 

vård där patientens specifika behov ska tillgodoses.  

Slutsats: Neglect identifieras med hjälp av kliniska observationer och NIH-skalan. 

Omvårdnadsproblem vid neglect kan vara av fysisk och psykisk karaktär. 

Omvårdnadsåtgärderna utgår från patientens individuella behov.  

 

Nyckelord: neglect, stroke, omvårdnad, omvårdnadsprocess  



 

 

 

Abstract 

Introduction: Neglect is a symptom that occurs in 23-43 percent of stroke patients, and 

causes the patient to lose the ability to see, move or perceive one side of the body. 

Aim: The aim of the study was to describe how nurses identify neglect in stroke patients, 

what nursing problems can occur and what nursing actions may become necessary. 

Method: The present study was a descriptive interview-based study with a qualitative design 

and was analysed with qualitative content analysis. The study group consisted of six 

registered nurses with experience in stroke care. 

Result: Indicators for neglect that were described by the nurses were inability to perceive one 

side of the body and visual field loss. The National Institutes of Health Stroke Scale (NIHSS) 

was mentioned as a tool for identification of neglect. Nursing problems that can occur are 

both physical and psychological. Nutritional aspects and misplacement of aids and health care 

personnel are commonly occurring nursing problems. Nursing actions consist mainly of 

individualised care, where the patient’s specific needs are met.  

Conclusion: Neglect is identified through clinical observations and by use of the NIHSS. 

Nursing problems in patients with neglect can be both physical and psychological. Nursing 

actions are based on the patient’s individual needs.  
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1. Introduktion 

1.1. Stroke 

År 2012 rapporterades 28 568 fall av stroke i Sverige (åldersintervall 20-85+ år) 

(Socialstyrelsen 2012). Stroke är idag en av de vanligaste dödsorsakerna, tillsammans med 

hjärtinfarkt och cancer, och risken att drabbas ökar med stigande ålder. Trots dessa siffror har 

antalet nya strokefall minskat, och insjuknandet inträffar oftare i en högre ålder än tidigare. 

Stroke är även en av orsakerna till kvarstående funktionsnedsättning, såsom nedsatt 

rörelseförmåga i armar och ben samt afasi (Socialstyrelsen 2009). Stroke innebär att en 

ocklusion, av en emboli eller en trombos, eller en blödning uppstår i något av hjärnans kärl, 

vilket orsakar ischemi och nekros i det drabbade området. Skada i ett större kärl, eller skada 

närmare halsartären, ger svårare symtom än en skada i ett mindre kärl, och vilka symtom som 

uppstår är beroende av skadans lokalisering i hjärnan. Skador på höger hjärnhalva ger symtom 

på vänster kroppshalva och vice versa (Hjärt- lungfonden 2014). Vanliga symtom är 

halvsidesförlamning, talsvårigheter eller minnesstörningar. Symtomen uppstår ofta snabbt och 

utan förvarning, men kan även byggas upp under flera timmar eller dygn (Wilson et al. 2014). 

Ett annat symtom som kan uppstå vid stroke är neglect.  

1.2. Neglect  

Neglect är ett symtom som innebär att patienten förlorar förmågan att se, röra eller uppfatta 

ena sidan av kroppen (Bowen et al. 2013). Neglect förekommer i olika svårighetsgrad, och 

innebär allt ifrån enbart synfältsbortfall till att en hel kroppshalva inte uppfattas av hjärnan 

(Lisa, Jughters & Kerckhofs 2013). Neglect drabbar vanligtvis den högra hjärnhalvan, men 

även neglect vid skada på vänster hjärnhalva förekommer (Suchan, Rorden & Karnath 2012). 

Neglect kan delas in egocentrisk och allocentrisk neglect, där egocentrisk neglect innebär att 

patienten inte är medveten om sin ena kroppshalva och synfältet på den drabbade sidan, och 

allocentrisk neglect innebär en förlust av ena synfältet (Ting et al. 2011). 

Bild 1 visar teckningar ritade av en patient med neglect, där patienten dels har ombetts rita av 

en bild, och dels har ritat på fri hand för att påvisa den synstörning som kan uppstå vid 

neglect. Bild 2 visar ett så kallat line cancellation test där patienten ombeds kryssa över de 

linjer som patienten ser (Beresford et al. 2012, Ting et al. 2011).  
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Bild 1 (Ting et al. 2011) 

 

Bild 2 (Ting et al. 2011) 

Omkring 43 procent av strokepatienter drabbas av visuell neglect (Ting et al. 2011). Omkring 

23 procent av strokepatienter drabbas av neglect som berör både kropp och synfält (Appelros 

et al. 2002). Cirka tio procent av strokepatienter drabbas av anosognosi, det vill säga 

omedvetenhet om sitt sjukdomstillstånd, som är vanligt förekommande hos patienter med 

neglect (Eschenbeck et al. 2013, Jorge, Robinson & Starkstein 2010).  

1.3. Sjuksköterskans yrkesroll 

Enligt ICN:s etiska kod för sjuksköterskor (2014) är sjuksköterskans ansvarsområden att 

främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa och lindra lidande. Koden omfattar fyra 

områden rörande sjuksköterskan och allmänheten, sjuksköterskan och yrkesutövningen, 

sjuksköterskan och professionen samt sjuksköterskan och medarbetare, som tillsammans 

bildar riktlinjer för sjuksköterskans arbetssätt.  

Enligt Socialstyrelsens (2005) Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska ska 

sjuksköterskan bland annat: 
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"Ha förmåga att tillämpa kunskaper inom omvårdnad, medicin, 

habilitering/rehabilitering samt samhälls- och beteendevetenskaper."(Socialstyrelsen 

2005, s. 11) 

 

"Ha förmåga att självständigt tillämpa omvårdnadsprocessen genom observation, 

bedömning (omvårdnadsanamnes, status, mål), omvårdnadsdiagnostik, 

omvårdnadsordination, planering, genomförande och utvärdering av patientens 

omvårdnad." (Socialstyrelsen 2005, s. 11) 

 

”Tillgodose patientens basala och specifika omvårdnadsbehov såväl fysiska, psykiska 

som sociala, kulturella och andliga.” (Socialstyrelsen 2005, s.11) 

Sjuksköterskan ansvarar för att tillgodose basala mänskliga behov, såsom nutrition, 

elimination, hygien, påklädning och förflyttning. Dessa benämns ADL (activities of daily 

living) (Calabrese et al. 2013). 

1.4. Vårdteamets ansvar 

Det är vårdteamets ansvar att identifiera och kartlägga vilka neurologiska symtom patienten 

uppvisar, vad dessa symtom beror på samt vilka konsekvenser som uppstår och vilka åtgärder 

som bör sättas in för att underlätta återhämtning (Poder, Fogelberg-Dahm & Wadensten 

2011). Enligt kvalitetsregistret Riksstroke (2009) behandlas omkring 86,5 procent av 

strokepatienterna på en strokeavdelning med expertis inom området. Bäst effekt uppvisar de 

avdelningar som både hanterar den akuta fasen och den inledande rehabiliteringen 

(Baernholdt et al. 2013). Enligt samma studie av Baernholdt et al. (2013) är strokevården ofta 

organiserad i team bestående av sjuksköterskor, undersköterskor, sjukgymnaster, 

arbetsterapeuter och läkare. 

Utöver dessa professioner förekommer ofta logopedkontakt, till exempel för att tidigt 

identifiera kommunikationssvårigheter som kan försvåra den individualiserade vården 

(Maruff, Morgan & Vogel 2010). Även kuratorer är ofta involverade i vårdteamet då omkring 

en av tre strokepatienter drabbas av depression eller oro relaterat till sin sjukdom, vilket kan 

hämma patientens rehabilitering (Kneebone, Neffgen & Pettyfer 2012, Broomfield et al. 

2012). 
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1.5. National Institutes of Health Stroke Scale (NIHSS)  

NIHSS (benämns här NIH) är ett skattningsformulär för att identifiera om patienten uppvisar 

strokesymtom och hur stora besvär patienten har. NIH innefattar till exempel vakenhetsgrad, 

pares i armar och ben, tal och förståelse samt synfältsbortfall (Riksstroke 2014). Den skala 

som används på avdelningen denna studie utfördes på är en variant av formuläret från 

Riksstroke. Skalan ger ett poängvärde mellan 0-42, där 0 motsvarar normalt nervstatus. Varje 

enskild fråga ger ett poäng mellan 0-2, 0-3 alternativt 0-4. Skalan består av 11 frågor 

(Riksstroke 2014).  

Neglect testas genom att identifiera synfältsbortfall och utsläckning. Synfältsbortfall bedöms 

genom att sjuksköterskan håller upp ett finger eller föremål och ber patienten att följa 

föremålets rörelse med blicken utan att vrida på huvudet. Med hjälp av detta kan 

sjuksköterskan avgöra om patienten kan se i båda synfälten, samt om patientens ögonrörelser 

följer sjuksköterskans rörelser reflexmässigt eller viljestyrt. Sjuksköterskan kan även be 

patienten beskriva en bild, läsa en mening eller namnge föremål. Utsläckning testas genom att 

patienten ombeds sluta ögonen medan sjuksköterskan berör patientens kropp på båda sidor, 

för att avgöra om patienten känner och är medveten om beröringen på båda kroppshalvorna. 

Identifieringen av neglect består av en samlad bedömning av dessa två områden (Riksstroke 

2014). 

1.6. Teoretisk referensram 

VIPS är en förkortning av nyckelbegreppen Välbefinnande, Integritet, Prevention och 

Säkerhet som syftar till att patienten ska må bra, inneha personlig integritet och värdighet, 

förebyggande av ohälsa och sjukdom och inneha en känsla av säkerhet både praktiskt och 

mentalt. Den omvårdnadsprocess som beskrivs i VIPS är en modell sjuksköterskor kan 

använda sig av i omvårdnadsarbetet och dokumentationen. VIPS innefattar dokumentation av 

omvårdnadsprocessens fem faser; Bedömning, Diagnos/Mål, Planering, Genomförande och 

Utvärdering, med huvudsökorden: 

 Allmänna uppgifter, till exempel uppgiftslämnare, närstående, rond- och 

daganteckningar 

 Omvårdnadsanamnes, till exempel kontaktorsak, hälsohistoria, överkänslighet och 

livsstil 

 Omvårdnadsstatus, till exempel nutrition, elimination, sömn, smärta, välbefinnande, 

kommunikation och aktivitet 
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 Medicinska uppgifter, som främst rör läkar- och distriktssköterskeanteckningar 

 Omvårdnadsdiagnos, som beskriver omvårdnadsproblem på olika nivåer 

 Omvårdnadsmål, som utgår från specifika förutsättningar och beskriver ett önskvärt 

tillstånd samt förväntad tidsram 

 Omvårdnadsåtgärder, en vårdplan som innefattar till exempel medverkan, stöd, miljö, 

skötsel, träning, speciell omvårdnad, läkemedelshantering och samordning 

 Omvårdnadsresultat, som utvärderas fortlöpande under vårdtiden samt vid utskrivning, 

och beskriver omvårdnadens effekt på patienten 

 Omvårdnadsmeddelande, som innebär förmedlande av information mellan olika 

vårdaktörer 

 Omvårdnadsepikris, som är en sammanfattning av genomförd omvårdnad och 

patientens förändring under vårdtiden  

(Ehnfors, Ehrenberg & Thorell-Ekstrand 2010) 

Syftet med omvårdnadsprocessen är att kunna ge patienten individualiserad och 

behovsanpassad vård, och de enskilda behoven ska styra sjuksköterskans planering och 

utförande av omvårdnaden. Då VIPS för närvarande är den vedertagna 

dokumentationsmodellen på berörd avdelning utgör denna referensram för aktuell studie. 

1.7. Problemformulering 

Neglect är ett symtom som är svårdiagnostiserat och ofta inte upptäcks (Chen et al. 2013), och 

det finns ingen rådande konsensus om vilka åtgärder som är mest effektiva för att lindra 

besvären vid neglect (Ting et al. 2011, Kollen, Kwakkel & Nijboer 2013). Eftersom artiklar 

och information på Internet om hur neglect identifieras, vilka svårigheter neglect medför, och 

hur omvårdnadsprocessen ser ut efter insjuknande är mycket sparsam anser författarna av 

denna studie att mer kunskap och fler studier behövs inom ämnet för att sjuksköterskan ska 

kunna uppfylla de kriterier som anges i Socialstyrelsens (2005) Kompetensbeskrivning för 

legitimerad sjuksköterska. 

1.8. Syfte 

Syftet med studien var att beskriva hur sjuksköterskan identifierar neglect hos strokepatienter, 

vilka omvårdnadsproblem som kan uppstå och vilka omvårdnadsåtgärder som kan bli 

aktuella. 
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1.9. Frågeställningar 

1. Hur identifierar sjuksköterskor med erfarenhet inom strokevård neglect? 

2. Vilka omvårdnadsproblem kan uppstå hos en patient med neglect efter stroke? 

3. Vilka omvårdnadsåtgärder kan bli aktuella när sjuksköterskan planerar omvårdnaden av 

strokepatienter med neglect? 

2. Metod 

2.1. Design 

Studien som genomfördes var en deskriptiv intervjustudie med kvalitativ ansats. Syftet med 

deskriptiva studier är att observera och beskriva de fenomen som studien berör (Polit, Beck 

2012).  

2.2. Urvalsmetod och undersökningsgrupp 

Urvalet skedde med hjälp av avdelningschefen för en strokeavdelning vid ett sjukhus i 

Mellansverige, och var ett bekvämlighetsurval. Bekvämlighetsurval (convenience sampling) 

är vanligt förekommande i studier med kvalitativ ansats, och används främst i studier med 

inklusionskriterier som kräver en specifik typ av deltagare. Detta är lämpligt att använda i 

studier som ska utföras i en bestämd miljö. Presumtiva respondenter ges möjlighet att anmäla 

sig frivilligt eller tillfrågas direkt av författarna (Polit, Beck 2012). I detta fall tillfrågades 

presumtiva respondenter om deltagande i studien i samband med att information delgavs från 

författarna. För att inkluderas i studien skulle de presumtiva deltagarna vara legitimerade 

sjuksköterskor som jobbat inom strokevård i minst sex månader. Sjuksköterskor med mindre 

än sex månaders erfarenhet av strokevård exkluderades ur studien. 

På berörd avdelning för studien arbetar nitton sjuksköterskor. Arton av dessa uppfyllde 

studiens inklusionskriterier. Tre sjuksköterskor tillfrågades inte då de främst arbetar nattetid. 

En sjuksköterska tillfrågades inte då denna jobbar med mottagningsverksamhet och inte var 

tillgänglig. Sex sjuksköterskor tackade ja till att delta i studien; sex sjuksköterskor tackade 

nej. Två av de tillfrågade sjuksköterskorna svarade inte på förfrågan.  

Av de deltagande sjuksköterskorna var fem kvinnor och en man. Deltagarnas ålder varierade 

mellan 24 år och 40 år (medelålder: 29,7 år; medianålder: 26,5 år). Deltagarna har varit 

yrkesverksamma mellan nio månader, och fyra år och nio månader (medelvärde: ett år och 
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elva månader; medianvärde: ett år och fyra månader). Samtliga deltagare har arbetat inom 

strokevård sedan de erhöll sin legitimation och innehar en heltidstjänst på avdelningen.  

2.3. Datainsamlingsmetod 

Data samlades in via intervjuer, och intervjuerna var av semistrukturerad karaktär. Vid en 

semistrukturerad intervju vet författarna vilka frågor som behöver ställas, men kan inte förutse 

svaren (Polit, Beck 2012). Därav formulerades en intervjuguide med fem bakgrundsfrågor 

rörande respondentens ålder, tjänstgöringsgrad samt hur länge sjuksköterskan varit 

legitimerad respektive verksam inom strokevård, samt sju öppna frågor med utgångspunkt 

från den teoretiska referensramen med fokus på omvårdnadsprocessen och med möjlighet att 

ställa följdfrågor. Respondenterna ges då tillfälle att berätta fritt om sina upplevelser (Polit, 

Beck 2012). Exempel på intervjufrågor var:  

 Hur identifierar du som sjuksköterska neglect?  

 Vilka omvårdnadsproblem kan uppstå vid neglect?  

 Hur ser omvårdnadsåtgärderna ut vid neglect? 

Därefter ställdes följdfrågor. Dessa varierade beroende på respondentens svar. Gemensamt är 

att följdfrågorna utformades för att få ut så mycket relevant information som möjligt. Varje 

intervju avslutades med den öppna frågan: ”Är det något du vill tillägga?”. Detta för att ge 

respondenten möjlighet att uttrycka tankar och reflektioner som uppkommit under intervjuns 

gång.  

2.4. Tillvägagångssätt  

Kontakt etablerades med avdelningschefen på den tänkta avdelningen. Ett informationsbrev 

skickades till avdelningschefen samt till verksamhetschefen där studiens syfte, tänkta 

undersökningsgrupp och tillvägagångssätt beskrevs. Efter erhållet godkännande ombads 

avdelningschefen informera om studien vid ett veckomöte. Ett informationsbrev placerades 

väl synligt i personalrummet med syfte att informera presumtiva deltagare om studien, samt 

för att uppmärksamma övrig personal om studiens genomförande.  

Under augusti 2014 besökte författarna avdelningen för att etablera kontakt med presumtiva 

deltagare och göra en förfrågan och påminna om studiens syfte. Tänkbara kandidater till 

studien tillfrågades om deltagande vid dessa tillfällen. Ytterligare informationsbrev lämnades 

på avdelningen till presumtiva deltagare som inte närvarade. De som valde att delta i studien 
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tilldelades informationsbrev med kontaktuppgifter till författarna och dessas handledare i 

samband med intervjutillfället.  

Studien genomfördes under en veckas tid i september 2014 i ett avskilt rum på avdelningen i 

samband med skiftbyte. Intervjuerna spelades in med kvalitetssäkrad 

ljudupptagningsutrustning och varade mellan fem och sexton minuter (medelduration: nio 

minuter och 54 sekunder). Under intervjuerna hade en av författarna ansvaret att leda 

intervjun, medan medförfattaren antecknade icke-verbal kommunikation och övriga 

reflektioner, samt ställde följdfrågor vid behov. 

Efter studiens genomförande transkriberade författarna tre intervjuer var. Därefter bytte 

författarna den transkriberade texten med varandra och läste texten samtidigt som 

inspelningarna spelades upp igen för att garantera transkriberingarnas äkthet.  

2.5. Dataanalys 

Intervjuerna analyserades enligt Graneheim och Lundmans (2004) metod för kvalitativ 

innehållsanalys. Av det material som insamlades gjordes en latent innehållsanalys. Efter 

transkribering bearbetades texterna noggrant flertalet gånger, både enskilt och av författarna 

tillsammans. Därefter plockades totalt 255 meningsbärande enheter – det vill säga meningar 

som är relevanta för studiens syfte – ut. Detta gjordes enskilt, för att sedan kontrolleras av den 

andra författaren som gjorde eventuella tillägg. De meningsbärande enheterna sammanställdes 

i en tabell för att därefter kondenseras. Detta innebär att talspråk och utfyllnadsord plockas 

bort. Därefter kodades de kondenserade enheterna. En kod kan beskrivas som en etikett för 

den meningsbärande enheten. Efter denna process placerades koderna in i subkategorier och 

kategorier, för att därefter sammanfattas av ett tema (Graneheim, Lundman 2004). Exempel 

på analysprocessen visas i tabell 1. 
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Tabell 1. Exempel på analysprocessen 

Meningsbärande enhet Kondensering Kod Subkategori Kategori 
De e liksom 

rörelseschemat som 

patienten uppvisar 

Det är 

rörelseschemat som 

patienten uppvisar 

Patientens 

rörelseschema 

Identifiering Omvårdnads

processen 

Å samma sak när 

patienten sitter å äter… 

så måste man tänka på 

de hära… eh… me 

neglect att… dom 

kanske inte ser hela 

tallriken 

När patienten sitter 

och äter måste man 

tänka på att de 

kanske inte ser hela 

tallriken. 

Vid måltid syns 

inte hela 

tallriken. 

Omvårdnadspro-

blem 
Omvårdnads

processen 

Om vi säger att det är 

en patient som är 

sängliggande tycker jag 

att man ska va extra 

tydlig vid vändningar 

till exempel 

Om en patient är 

sängliggande ska 

man vara extra 

tydlig vid 

vändningar 

Extra tydlig vid 

vändningar 

Omvårdnadsåtgär

der 
Omvårdnads

processen 

Sen blir man ju även en 

lite, ja spindeln i nätet 

Man blir även 

spindeln i nätet 

Spindeln i nätet. Sjuksköterskans 

ansvar 
Sjukskötersk

ans roll 
Vi hade en situation här 

tidigare när de va, ja 

rapporterade till en som 

ja jobbade me, en 

undersköterska som jag 

rapporterade de här me 

neglect å att hon såg 

ingenting på liksom sin, 

eh, ena sida, och det här 

att, sen när ja såg henne 

sitta me patienten så satt 

hon ändå på fel sida. 

Vi hade en situation 

här tidigare när jag 

rapporterade till en 

som jag jobbade 

med, en 

undersköterska, 

som jag 

rapporterade det 

här med neglect 

och att hon såg 

ingenting på sin ena 

sida. Sedan när jag 

såg henne sitta med 

patienten satt hon 

ändå på fel sida. 

Bristande 

kunskap hos 

personal 

Osäkerhet och 

oerfarenhet 
Sjukskötersk

ans roll 

Vi jobbar ju väldigt 

mycket med 

arbetsterapeuter å 

sjukgymnaster 

Vi jobbar mycket 

med 

arbetsterapeuter 

och sjukgymnaster 

Samarbete med 

arbetsterapeuter 

och 

sjukgymnaster 

Samarbete Sjukskötersk

ans roll 

 

Efter genomförd dataanalys kunde intervjuerna sammanställas till ett tema, två kategorier 

samt sju subkategorier. De kategorier som identifierats är Omvårdnadsprocessen med 

subkategorierna identifiering, omvårdnadsproblem, omvårdnadsmål samt 

omvårdnadsåtgärder, och Sjuksköterskans roll med subkategorierna samarbete, 

sjuksköterskans ansvar samt osäkerhet och oerfarenhet. Efter noga övervägande kunde de två 

kategorierna sedan i sin tur presenteras som temat Kunskap och erfarenhet.  
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Tabell 2. Färgkodning av intervjuer 
Intervju 1 Orange 

Intervju 2 Grön 

Intervju 3 Gul 

Intervju 4 Rosa 

Intervju 5 Blå 

Intervju 6 Röd 

Författarna till denna studie valde att färgkoda intervjuerna för att kunna fokusera på 

transkriberingarnas innehåll och inte vilken respondent som hade svarat. 

2.6. Forskningsetiska överväganden 

Vid forskning som innefattar människor måste stor hänsyn tas till att information behandlas 

konfidentiellt (Världsläkarförbundet 2002). All information som rör deltagare i en studie ska 

förvaras oåtkomligt för obehöriga för att konfidentialitet ska säkerställas. Detta säkerställdes 

genom att materialet enbart var åtkomligt för författarna och deras handledare. Deltagarnas 

identitet ska inte gå att röjas (Sykepleiernes Samarbeid i Norden 2003). Hänsyn har tagits till 

detta genom att inte avslöja vilket sjukhus, vilken stad eller vilket län studien har genomförts 

i. I redovisning av studiens resultat har ingenting som kan utlämna deltagarna 

återrapporterats. Informerat samtycke innebär att presumtiva deltagare ska delges information 

om studiens syfte och tillvägagångssätt på ett förståeligt sätt innan personen tackar ja eller nej 

till att delta i studien. I informationen som delgavs framgick att deltagande i studien är helt 

frivilligt och att deltagare har rätt att när som helst under studiens gång avbryta sitt 

medverkande utan att bli ifrågasatta (Polit, Beck 2012). Författarna har innan intervjuernas 

genomförande muntligt och skriftligt informerat om vilket ämne studien berör, samt lämnat 

informationsbrev med syfte samt författarnas och handledarens kontaktuppgifter till 

deltagande respondenter. Vidare har resultatet så långt det är möjligt inte påverkats av 

personliga åsikter och värderingar. Insamlat material har så långt det gått behandlats objektivt.  

Då en av författarna har arbetat på avdelningen studien genomfördes på har denna en relation 

till respondenterna. Detta kan medföra risk för ojämnt maktförhållande, vilket bör hållas i 

åtanke av läsaren. Författarna har försökt motverka maktförhållandet genom att den författare 

som varit anställd inte haft någon huvudroll vid intervjutillfällena, utan behållit en mer passiv 

roll. Viss tvekan till deltagande har funnits hos några presumtiva respondenter, och författarna 
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har valt att tolka att dessa deltagare har tackat nej till att medverka i studien för att undvika en 

känsla av tvång till att delta.  

3. Resultat 

Resultatet presenteras utifrån studiens frågeställningar i löpande text och de subkategorier, 

kategorier och tema som framkom illustreras i figur 1.  

 

 

Figur 1. Presentation av studiens subkategorier, kategorier och tema 

 

3.1. Omvårdnadsprocessen 

Under kategorin Omvårdnadsprocessen identifierades följande subkategorier; identifiering, 

omvårdnadsproblem, omvårdnadsmål samt omvårdnadsåtgärder.  

3.1.1. Identifiering 

Enligt en av respondenterna är symtomen för neglect rätt tydliga, medan en annan uttrycker 

att det kan vara svårt att upptäcka, och en tredje sjuksköterska ansåg att neglect inte är lika för 

alla. Fem av respondenterna gav uttryck för att de kroppsliga indikationer som finns för 

Kunskap och erfarenhet 
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neglect handlar om patientens rörelsemönster, huvudets ställning samt hur uppmärksam på 

hinder patienten är vid promenader i korridoren. Ett annat tydligt tecken som finns är till 

exempel patientens omedvetenhet om sin ena kroppshalva. En sjuksköterska berättade om en 

patient som bara drog upp ena byxbenet och satte på sig ena skon, och ansåg att detta var en 

tydlig indikation på att patienten inte var medveten om ena kroppshalvan. En annan 

sjuksköterska beskrev följande: 

 

”(…)å sen kan man väl även upptäcka de på beteendet, man ser att dom liksom drar in i 

saker, dom går in i väggar å dörrar å märker att dom inte ser på ena sidan. Å sen att dom 

liksom inte använder den kroppshalvan så mycket(…)” Röd 

 

Tre sjuksköterskor uttryckte att uppfattningen åt sidorna hos en patient med neglect blir 

begränsad, att patienten får svårigheter att följa med blicken, eller inte uppmärksammar när 

sjuksköterskan flyttar sig från ena sidan av sängen till den andra, vilket upplevs vara något 

naturligt i vanliga fall. Synfältsuppfattning är återkommande även vid måltidssituationen där 

fem sjuksköterskor nämner att patienten kan ha svårt att se all mat på tallriken.  

 

Uppfattning och syn åt sidorna är en återkommande indikation för att patienten saknar en 

funktion. Sjuksköterskan undersöker med hjälp av NIH-skalan huruvida patienten uppfattar 

saker åt sidorna, detta genom att hålla upp fingrar eller föremål vid sidan av patienten. En 

sjuksköterska berättar att NIH-skalan inte bedömer kroppslig neglect, och en annan 

sjuksköterska säger att NIH-skalan enbart innehåller utsläckning vid bedömning av neglect. 

Fyra sjuksköterskor ställer sig tveksamma till om det finns några specifika hjälpmedel för att 

identifiera neglect, och samtliga respondenter är positivt inställda till att ha hjälpmedel 

utformade speciellt för neglectidentifiering. Sjuksköterskorna gav uttryck för att ett 

bedömningsformulär skulle göra det lättare att upptäcka neglect, samt lättare att anpassa 

vården efter patientens individuella behov.  

3.1.2. Omvårdnadsproblem 

Samtliga sjuksköterskor uppgav flertalet omvårdnadsproblem hos patienter med neglect, både 

fysiska och psykiska.  
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Samtliga sex sjuksköterskor uttrycker att de flesta omvårdnadsproblem som drabbar patienter 

med neglect beror på att patienterna är omedvetna om en sida av kroppen. Till exempel kan de 

inte se allt som står på bordet om det är placerat utanför det fungerande synfältet.  

”(…) som så enkla saker att… eh, sätta ringklockan, larmklockan, på rätt sida av patienten å 

sen… a, dom larmar inte så då behöver dom inte hjälp men… de kan ju va så helt enkelt att 

dom inte ser klockan, och därför… inte vet hur dom ska göra.” Grön 

Även måltiderna kan bli påverkade om tallriken står utanför synfältet. Det medför att 

patienten enbart äter en halv portion då halva tallriken är ”försvunnen”. Patientens ADL kan 

också bli lidande, en sjuksköterska beskriver att problem vid skötsel av hygien kan uppstå på 

grund av störd kroppsuppfattning, och en annan berättar om avsaknad av förståelse vid 

vändning åt det håll patienten har neglect. En sjuksköterska uttrycker dock att det inte är 

någon större skillnad i ADL hos en patient med neglect än hos en patient utan neglect, och en 

respondent beskriver att många patientgrupper har vanligt förekommande 

omvårdnadsproblem. En sjuksköterska berättar om vårdskador, till exempel att en patient kan 

bli liggande på sin svaga sida, samt fallrisk och skador av den orsaken.  

Två respondenter påtalar att det kan orsaka problem om sjuksköterskan ställer sig på fel sida 

av patienten vid förflyttningar och samtal då det försämrar patientens uppfattning och kan 

orsaka skador eller kommunikationssvårigheter.  

Två sjuksköterskor beskrev att patientens psykiska påverkan ofta kan bli något fördröjd, och 

att patienten i början inte framstår som besvärad av sin nya situation. Två sjuksköterskor 

lyfter depression och ångest som psykiska symtom. Även förlust av kontroll, ökat beroende av 

andra och påverkan på självkänslan har angetts som psykiska problem som kan uppstå.  

Fyra sjuksköterskor har lyft aspekten av att patientens förståelse för sin situation är låg eller 

obefintlig, och det kan vara svårt att acceptera att ena kroppshalvan faktiskt tillhör patienten. 

Två sjuksköterskor berättade om situationer där patienter blivit skrämda av sig själva. 

”(…) en… man tror jag som satt på toaletten å så va han ju… paretisk i ena armen å de va 

liksom samma sida som han hade neglect på. Ehm… då la jag upp hans… högra arm kan vi 

säga att de va å bad honom hålla i den med vänster hand. Å han blev jätterädd å undrade… 

vems arm de där va. Han förstog liksom inte.” Grön 
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3.1.3. Omvårdnadsmål 

Tre sjuksköterskor påtalar att vilka mål som kan bli aktuella är individuellt. En sjuksköterska 

säger att det inte finns någon mall för vilka mål som är aktuella och att de baseras på 

patientens vardagliga liv, och en annan respondent pratar om att patienten ska ha det så bra 

som möjligt utifrån sina individuella behov. Konkreta mål som uppgavs var att patienten ska 

bli bättre och börja använda sin negligerade sida, för att så småningom återgå till sitt normala 

liv. Går inte det är målet att patienten ska fungera trots sin neglect och inneha ett bra 

välbefinnande. Det handlar enligt flertalet av sjuksköterskorna om att patienten ska bli 

uppmärksam på sin neglect, lära sig sin svaga sida och acceptera sin situation, trots att det 

ibland kan vara svårt. 

”(…) ibland gåre ju inte, helt enkelt, å de kommer ju aldrig å acceptera, asså… ah. Lära sig 

den där sidan. Men oftast gåre ju å, att dom, att dom lär sig ta med armen å att man 

påminner dom.” Gul 

3.1.4. Omvårdnadsåtgärder 

En respondent påtalar tidigt att det är viktigt att hjälpa patienten med varje del av 

omvårdnaden, arbeta individualiserat och jobba utifrån neglecten.  

Fem respondenter berättar om relevansen av att stå på rätt sida av patienten och tänka på att 

inte helt plötsligt försvinna ur patientens synfält, att i den mån det är möjligt arbeta från den 

friska sidan av patienten. En sjuksköterska påtalar vikten av att hela tiden vara extra tydlig, till 

exempel vid vändningar som kan vara obehagliga för en patient med neglect då upplevelsen 

kan bli att personen trillar ur sängen, medan en annan poängterar att det viktigaste är att 

patienten vet vad sjuksköterskan gör.  

”(…) man e ju väldit mycket mer noga med att dom ska se en, att dom ska veta vad man gör, 

att dom ska se hela sin tallrik å glas (…)” Blå 

Fem av sjuksköterskorna beskriver även matsituationen, och att det är viktigt att personalen är 

placerad på den friska sidan av patienten vid matning samt att det är viktigt att se till att både 

hela tallriken och glaset står inom patientens synfält. Tre respondenter uttrycker att det kan 

räcka med att hjälpa patienten att vrida på tallriken för att den halva som inte syns ska hamna 

inom synhåll.  
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Enkla medel som att placera ringklockan på rätt sida av sängen och ställa hjälpmedel inom 

syn- och räckhåll är också åtgärder som tas upp, och en respondent nämner att välanpassade 

omvårdnadsåtgärder minskar risken för psykiska problem.  

Återkommande i intervjuerna är att kommunikationen är viktig i arbetet med en patient med 

neglect, både genom påminnelser om att patienten ska använda sin negligerade sida och vrida 

på huvudet, och för att flertalet gånger återberätta informationen för att patienten ska få 

förståelse för sin situation.  

3.2. Sjuksköterskans roll 

Under kategorin Sjuksköterskans roll kunde följande tre subkategorier identifieras; 

sjuksköterskans ansvar, samarbete samt osäkerhet och oerfarenhet.  

3.2.1. Sjuksköterskans ansvar 

En av respondenterna nämner att ansvaret ligger hos sjuksköterskan att ha patientens neglect i 

åtanke, samt påminna patienten om dennes tillstånd för att skapa möjligheten att träna upp den 

negligerade sidan. 

”(…) att patienten vet vad neglect är för nånting, å hur de påverkar, hur de påverkar dom, 

hur de kommer påverka dom framåt liksom i livet, å, ehm… a, man utvärderar å följer upp 

patienten, va som går bra, mindre bra (…)” Rosa 

Två sjuksköterskor lyfter ansvaret att informera och föra kunskapen om neglect vidare till sina 

medarbetare. Två respondenter påtalar att den som har det yttersta ansvaret i allt är just 

sjuksköterskan, som har ansvar för hela omvårdnadsprocessen. 

En sjuksköterska påtalar vikten av att utgå från patientens behov och säkerställa näringsbehov 

och välbefinnande. Andra berättar om ansvaret att ta tillvara på den information och följa upp 

den plan sjukgymnaster och arbetsterapeuter lägger upp.  

3.2.2. Samarbete 

Två sjuksköterskor nämner att det viktigaste i samarbetet är att alla ska jobba på samma sätt 

och mot samma mål. Fortsättningsvis berättar två respondenter om vikten av att informera och 

uppmärksamma personal, främst ny eller oerfaren, om patientens neglect.  
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En respondent påtalar att den samordning som sker mellan yrkesgrupper utgår från 

sjuksköterskan som patientansvarig.  

”(…) sen blir man ju även en lite, ja spindeln i nätet som alla pratar om, (…)” Gul 

Fem sjuksköterskor i studien beskriver samarbetet med bland annat undersköterskor och 

läkare. En sjuksköterska påtalar att ibland behöver även läkaren en påminnelse om att placera 

sig på rätt sida av patienten, medan en annan nämner teamarbetet med undersköterskorna. 

Utöver dessa samarbeten berättar tre respondenter om arbetet tillsammans med sjukgymnaster 

och arbetsterapeuter. Till exempel är det främst sjukgymnaster och arbetsterapeuter som 

tränar med patienten, och som tillsammans lägger upp en plan. Planen modifieras utifrån 

samlade observationer av sjukgymnast, arbetsterapeut och sjuksköterska för att bli så 

individanpassad som möjligt.  

3.2.3. Osäkerhet och oerfarenhet 

En respondent uttrycker en osäkerhet över vad sjuksköterskans ansvar i arbetet med en patient 

med neglect innefattar, samtidigt som en annan respondent berättar att vilka specifika åtgärder 

som kan bli aktuella är oklart.  

”Jag vet inte om JAG som sköterska specifikt har liksom såhär… ska jag göra” Blå 

Det uttrycks från två sjuksköterskor att neglect är ett klurigt symtom som är svåridentifierat. 

Två respondenter beskriver att det inte alltid syns när en patient har neglect och att det kan 

vara svårt att urskilja från andra strokesymtom, till exempel om en patient har en helparetisk 

sida eller andra komplikationer som afasi.  

”De e en ganska allvarlig sjukdom (stroke, författarnas anm.), den drabbar ju liksom allt, 

fysist och psykist. Neglect e ju bara en del av de.” Orange 

En respondent berättar att sjuksköterskorna inte fått någon utbildning om neglect, och att det 

kan vara svårt att upptäcka symtom. Det uttrycks av två respondenter att sjuksköterskorna 

ibland får hitta på lite själva i arbetet med patienter med neglect. Ytterligare två 

sjuksköterskor påtalar bristen av kunskap hos personal samt att ny personal inte alltid tänker 

på neglect.  
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4. Diskussion 

4.1. Huvudresultat 

Informationen som insamlades under intervjuerna kunde delas in i två kategorier med sju 

subkategorier. Utifrån de kategorier och subkategorier som identifierades kunde temat 

Kunskap och kännedom tas fram. De deltagande sjuksköterskorna angav ouppmärksamhet om 

en kroppshalva och synfältsbortfall som en indikation för neglect, samt vilken grad av neglect 

patienten har. NIH-strokeskalan uppgavs vara ett stöd i identifieringen av neglect. 

Omvårdnadsproblemen sades variera beroende på hur grav patientens neglect är, men 

återkommande problem som togs upp rörde måltidssituationerna samt felplacering av 

hjälpmedel och sjuksköterska. Under samtal om omvårdnadsmål lyfte respondenterna att 

målen är individuella, men att patienten generellt sett ska fungera trots sin neglect. I relation 

till omvårdnadsproblemen nämnde fem sjuksköterskor återigen måltidsituationen som viktig 

vid planering av omvårdnadsåtgärder. Det är enligt respondenterna också viktigt att 

sjuksköterskan står på patientens friska sida och att hjälpmedel placeras inom patientens 

synfält, detta för att kommunikationen ska fungera och för att patientens fysiska återhämtning 

ska underlättas. Sjuksköterskans ansvar innefattar att inhämta och förmedla information och 

kunskap, samt sträva efter en individualiserad vård. Vidare ska sjuksköterskan samarbeta med 

sjukgymnaster och arbetsterapeuter i planering av omvårdnaden. Det framgick också att det 

finns en osäkerhet kring neglect, och en avsaknad av hjälpmedel för sjuksköterskans 

identifiering av detta tillstånd. 

4.2. Resultatdiskussion  

De kategorier och subkategorier som identifierades kunde sammanfattas av det övergripande 

temat Kunskap och erfarenhet. Författarna till denna studie upplevde att gemensamt för alla 

respondenter var att den teoretiska kunskapen om neglect saknades, men att det fanns en 

förmåga att omsätta sin kliniska erfarenhet till praktisk handling. Samtliga respondenter 

uppvisade en vilja att bemöta patienten på individnivå för att kunna ge en god, 

individanpassad omvårdnad. Genom att ha förmågan att kunna relatera till upplevda 

patientfall och tidigare möten med människor upplevde författarna till denna studie att 

sjuksköterskan kan överföra sin erfarenhet till mötet med varje enskild patient. Genomgående 

för de kategorier och subkategorier som identifierades är att en viss kunskap krävs för att 

kunna tillämpa omvårdnadsprocessen vid vård av strokepatienter med neglect. Författarna till 
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denna studie upplevde att samtliga respondenter uttryckte en osäkerhet och brist på teoretisk 

kunskap inom området neglect, och att fler anpassade hjälpmedel var önskvärda.  

4.2.1. Omvårdnadsprocessen 

Återkommande symtom på neglect under intervjuerna visade sig vara försämrad 

uppmärksamhet åt sidorna, där antingen enbart synfältet eller ena kroppshalvan var 

involverad i bortfallet. Sjuksköterskorna framställde detta som typiska och relativt tydliga 

symtom vid sjukdomstillståndet. Detta stärks av Erez et al. (2009) som skriver att patienter 

med neglect enbart uppfattar stimuli på ena kroppshalvan.  

Fem av de sex sjuksköterskorna som deltog i studien berättade att NIH-skalan är ett 

instrument som kan användas för att identifiera neglect. Enligt Adeoye et al. (2013) och 

Hinkle (2014) är NIH-skalan validitets- och reliabilitetssäkrad. NIH mäter inte enbart neglect, 

utan även motoriska och sensoriska funktioner, språk och tal, syn samt medvetandegrad och 

uppmärksamhet (Riksstroke 2014, Adeoye et al. 2013)Sjuksköterskorna har under 

intervjuerna signalerat att ett mer specifikt hjälpmedel för neglectidentifiering är önskvärt då 

det vid enbart synfältsbortfall kan vara svårt att upptäcka neglect. NIH-skalan är ett effektivt 

hjälpmedel för att få en övergripande bild av hur patienten mår, men saknar tydliga 

instruktioner för hur sjuksköterskan ska identifiera neglect. Detta framgår i studiens resultat 

där en sjuksköterska berättade att det enda elementet i NIH som berör neglect är utsläckning.  

Som ett tecken på neglect nämnde respondenterna flera gånger under intervjuerna svårigheter 

vid matsituationen där patienten ofta enbart äter en halv portion. Detta är också ett vanligt 

förekommande omvårdnadsproblem som kan leda till nutritionsproblem. Malnutrition inom 

sjukvård är vanligt förekommande (Ehnfors, Ehrenberg & Thorell-Ekstrand 2010). Då en 

patient med neglect kan ha svårigheter att uppfatta hela tallriken anser författarna att det är 

viktigt att under rubriken Nutrition i VIPS påtala problemen för att tidigt motverka 

undernäring. En respondent berättade att det är viktigt att tänka på placeringen av tallrik och 

glas, medan en annan pratade om vikten av att placera sig på rätt sida av patienten vid 

matning.  

Återkommande från flera sjuksköterskor var att placeringen av hjälpmedel och personal 

kunde hämma rehabiliteringen och försvåra för patienten. Detta styrks av Erez et al. (2009) 

som beskriver att föremål på negligerade sidan inte uppfattas av den drabbade patienten. Detta 

kan även försvåra identifieringen av neglect, och därmed ge en otillräcklig beskrivning under 
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rubriken Bedömning i VIPS. Eftersom bedömningen lägger grund för vidare omvårdnad kan 

hela omvårdnadsprocessen påverkas.  

Återkommande under intervjuerna var även att det kunde ställa till besvär om ny eller 

oerfaren personal inte var medveten om neglect och dess konsekvenser. Författarna till denna 

studie tolkade det även som att respondenterna uttryckte att personalen själv kunde orsaka 

omvårdnadsproblem på grund av att kunskapen saknades, vilket försvårade arbetet. Till 

exempel berättade en sjuksköterska om de problem som kan uppstå om larmknappen placeras 

på patientens negligerade sida. Detta medför att patienten inte kan larma om behov av hjälp 

finns, vilket kan leda till immobilisering, risk för fall och skador samt hämma patienten i 

rehabiliteringen. Under rubriken Aktivitet i VIPS beskrivs om patienten behöver hjälp med 

sin ADL, till exempel förflyttningar, matning, av- och påklädning och toalettbesök samt hur 

patientens aktivitet ser ut efter sjukhusinläggning i relation till hur den såg ut innan 

sjukhusinläggning. Även fallriskbedömning dokumenteras under denna rubrik (Ehnfors, 

Ehrenberg & Thorell-Ekstrand 2010). Författarna till denna studie anser att noggrann 

dokumentation under rubriken Aktivitet är viktigt, då symtom och svårigheter varierar mycket 

beroende på grad av neglect. Då problem med påklädning och risk för fall är två av de 

omvårdnadsproblem som tagits upp under intervjuerna är det viktigt att dessa dokumenteras 

för att patienten ska kunna klara av ADL självständigt. Även kommunikationen försvåras om 

inte sjuksköterskan står på patientens friska sida. Författarna till denna studie har sökt artiklar 

som styrker dessa påståenden från respondenterna, dock utan att hitta något. Författarna till 

denna studie anser att detta påvisar brist på kunskap och forskning inom ämnet neglect.  

Under intervjuerna tillfrågades respondenterna om vilka omvårdnadsmål som generellt sett 

går att applicera på patienter med neglect. Det framstod för författarna till denna studie vara 

en svår fråga att svara på då samtliga sjuksköterskor fick fundera länge innan de kunde ge 

något svar. Sammanfattningsvis kan sägas att vilka mål som kan bli aktuella är individuellt, 

men att varje enskild individ ska kunna fungera i sin vardag trots sin neglect. Författarna till 

denna studie har inte kunnat finna någon forskning om omvårdnadsmål för en patient med 

neglect, men anser ändå denna del av studien viktig då mål är vad som lägger grunden för 

individens omvårdnadsåtgärder. Eftersom omvårdnadsmål innefattar både mål och förväntat 

resultat (Ehnfors, Ehrenberg & Thorell-Ekstrand 2010) är det svårt att sätta in adekvata 

åtgärder för patienten om dokumentationen under omvårdnadsmål är otillräcklig. 
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Med omvårdnadsåtgärder som är väl anpassade för individens behov kan psykiska problem 

som depression och ångest förebyggas innan de uppstår (Charnley et al. 2009). Detta lyfts i 

denna studie av en sjuksköterska, som beskrev att om arbetet utgår från individens behov och 

anpassas därefter kan psykiska besvär förhindras. När en patient drabbas av neglect försämras 

den kognitiva förmågan, vilket kan innebära att patienten saknar sjukdomsinsikt och inte 

upplever sig sakna någon funktion (Murashima, Ohshima & Takahashi 2004). Även detta går 

att finna i studiens resultat, där en sjuksköterska beskriver att patienter ofta upplevs som 

obesvärade då de inte är medvetna om sitt tillstånd.  

Kommunikationen med patienterna lyftes också som en viktig punkt av deltagande 

sjuksköterskor. Att påminna patienten om att använda sin negligerade sida ansågs vara viktigt 

av respondenterna. Enligt Murashima, Ohshima och Takahashi (2004) kan påminnelser dock 

vara förvirrande för patienter med neglect, beroende på hur grav deras neglect är. Noggrann 

bedömning av patientens upplevelse av påminnelser och information om sitt tillstånd är enligt 

författarna till denna studie viktigt. Eftersom för många påminnelser kan ha en negativ 

inverkan på patientens psykiska välbefinnande är det viktigt att den information som getts och 

hur patienten har reagerat på informationen finns tillgänglig för annan vårdpersonal att läsa i 

patientens journal. 

I litteratur kring ämnet neglect går det att finna åtgärder som kan bli aktuella. Dessa är 

aktivering av patientens negligerade sida genom placering av sängbordet på den drabbade 

sidan, samt vändning av sängen så att patientens negligerade sida är riktad mot dörren. Detta 

stimulerar patienten att vrida på huvudet. Dock påtalas att sjuksköterskan inte bör gå till 

överdrift med dessa åtgärder och respektera patientens integritet (Ericson, Ericson 2012). 

Integritet är ett av nyckelbegreppen i VIPS-modellen (Ehnfors, Ehrenberg & Thorell-Ekstrand 

2010). Dessa åtgärder har dock inte nämnts av de intervjuade sjuksköterskorna i denna studie.  

4.2.2. Sjuksköterskans roll 

Specifika ansvarsområden som respondenterna beskrev under intervjuerna är att påminna 

patienten om att använda den negligerade sidan, samt att informera och vidareförmedla 

kunskap till sina medarbetare. Även här påtalas patientens individuella behov. Dock uttrycks 

en viss osäkerhet kring vad sjuksköterskans ansvar vid just neglect innebär, och detta styrks 

av Mather, Seneviratne och Then (2009) som beskriver att sjuksköterskans roll vid 

rehabilitering av strokepatienter är oklar. 
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Strokevård är till stor del baserad på teamarbete mellan olika professioner, däribland 

sjuksköterskor, sjukgymnaster och arbetsterapeuter. Enligt Mather, Seneviratne och Then 

(2009) samarbetar olika professioner för att tillmötesgå patientens enskilda behov, vilket även 

har framkommit i studiens resultat. Sjuksköterskans ansvar i teamarbete med sjukgymnaster 

och arbetsterapeuter är bland annat att föra informationen från dessa yrkesgrupper vidare till 

annan vårdpersonal, samt att tillgodose patientens olika omvårdnadsbehov. Sjuksköterskan är 

också en viktig del i samordningen mellan yrkesgrupper (Burton, Fisher & Green 2009). Detta 

är återkommande i studiens intervjuer, då tre sjuksköterskor nämner samarbetet med 

sjukgymnaster och arbetsterapeuter som en viktig åtgärd. En sjuksköterska beskriver även sin 

roll i teamet som en spindel i nätet, och ytterligare en sjuksköterska benämner sig själv vara 

den som har det yttersta ansvaret. Teamarbete med undersköterskor har också lyfts som en 

viktig del i omvårdnaden. 

Författarna till denna studie har erfarenhet av att även logopeder, dietister, präster och 

kuratorer är involverade i vårdteamet. Detta styrks i ett antal artiklar (Broomfield et al. 2012, 

Burton, Fisher & Green 2009, Kneebone, Neffgen & Pettyfer 2012, Mather, Seneviratne & 

Then 2009, Maruff, Morgan & Vogel 2010), dock har ingen av respondenterna i denna studie 

nämnt dessa professioner. 

Det har framkommit under intervjuerna att en viss osäkerhet finns kring ansvarsfördelning, 

hur neglect identifieras samt hur omvårdnadsåtgärderna ser ut. Samtliga deltagare har uttryckt 

en önskan om ett identifieringsverktyg där det lättare går att upptäcka och bedöma neglect. 

Enligt en studie finns det hjälpmedel att tillgå för identifiering av neglect (Beresford et al. 

2012), och eftersom patienters behov varierar beroende på grad av neglect (Murashima, 

Ohshima & Takahashi 2004) anser författarna till denna studie att något av dessa instrument 

bör implementeras av sjuksköterskor i all strokevård för att på detta sätt tidigt identifiera och 

planera omvårdnadsåtgärder för neglect. Det har förekommit att patienter har drabbats av 

neglect och fått diagnosen ett år efter insjuknandet (Kollen, Kwakkel & Nijboer 2013). 

Författarna till denna studie tror att ett identifieringsstöd skulle kunna förhindra liknande fall. 

4.2.3. VIPS 

Återkommande i intervjuerna har varit individualiserad och behovsinriktad vård, vilket också 

är tanken bakom VIPS upplägg (Ehnfors, Ehrenberg & Thorell-Ekstrand 2010). 

Intervjuguiden utformades med omvårdnadsprocessens fem faser i åtanke. Frågorna 

presenterades under rubrikerna Identifiering, Omvårdnadsproblem, Omvårdnadsmål och 
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Omvårdnadsåtgärder, vilka går att jämställa med omvårdnadsprocessens Bedömning, Mål, 

Planering och Genomförande. Det resultat som framkommit med kategorier och subkategorier 

går även de att jämställa med omvårdnadsprocessen som den beskrivs i VIPS. Forskning på 

hur omvårdnadsprocessen ser ut vid neglect är begränsad, men för att kunna sätta studien i ett 

sammanhang valde författarna till denna studie ändå att utgå från denna process. De 

huvudsökord som förekommer i VIPS omfattar hela patienten från inskrivning till 

utskrivning, och tar hänsyn till både fysiska, psykiska och andliga aspekter. Eftersom 

identifiering och omvårdnadsåtgärder vid neglect efter denna studie visat sig vara svåra att 

genomföra är det möjligtvis inte av relevans huruvida det är VIPS eller annan vedertagen 

dokumentationsmetod som används. Om identifieringsmetoder och åtgärder utvecklas anser 

författarna till denna studie att VIPS-modellen är ett bra verktyg för att säkerställa en 

patientinriktad och strukturerad vård. 

4.3. Metoddiskussion 

Graneheim och Lundman (2004) utgår i sin artikel om kvalitativ innehållsanalys från de fyra 

begreppen credibility (giltighet), dependability (tillförlitlighet) och transferability 

(överförbarhet) för att säkerställa metodens trustworthiness (trovärdighet).  

Genom att beskriva urval och analysprocess ger författarna läsaren möjlighet att självständigt 

bedöma giltigheten (Graneheim, Lundman 2004). Designen valdes utifrån syfte och 

frågeställningar för att ge ett så mättat resultat som möjligt. Kategorier och subkategorier har 

styrkts med hjälp av citat rörande ämnet. Designen, en deskriptiv design med kvalitativ 

ansats, valdes då syftet med studien var att beskriva identifieringsmetoder, problem och 

åtgärder vid neglect i dagsläget eftersom forskningen är begränsad.  

I denna studie gjordes ett bekvämlighetsurval. Detta är lämpligt när en studie kräver 

respondenter från en bestämd miljö, exempelvis en specifik avdelning på ett sjukhus. 

Bekvämlighetsurval kan orsaka att undersökningsgruppen saknar variation (Polit, Beck 2012), 

vilket även skedde i den här studien. Undersökningsgruppen bestod till störst del av kvinnor, 

och de flesta av dessa var i liknande ålder och hade jobbat lika länge. På grund av de 

inklusionskriterier som författarna bestämt och den tidsram som gavs, valde författarna ändå 

att göra ett bekvämlighetsurval då detta kändes mest passande. Urvalet begränsades även då 

flera sjuksköterskor på avdelningen arbetade natt eller med mottagningsverksamhet, och 

författarna valde därför att inte tillfråga alla. Detta kan ha orsakat att värdefull information 

gått förlorad (Polit, Beck 2012). Vidare har tre av respondenterna varit yrkesverksamma i nio 
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månader och är därmed relativt nyutexaminerade. Detta kan ha påverkat resultatet, då 

sjuksköterskor som har arbetat längre har mer praktiskt erfarenhet. 

Inför varje intervju tilldelades respondenten ett informationsbrev, som även fanns tillgängligt 

på avdelningen. I informationsbrevet tydliggjordes studiens syfte och tillvägagångssätt. 

Vidare fanns kontaktuppgifter till författarna och dessas handledare för att respondenterna när 

som helst skulle ha möjlighet att avsluta sin medverkan i studien, eller ställa frågor vid behov 

samt kunna ge sitt informerade samtycke (Polit, Beck 2012). Intervjuerna genomfördes i 

samband med skiftbyte, detta för att den deltagande sjuksköterskan inte skulle ha 

övergripande omvårdnadsansvar under intervjuns gång för att förhindra stress och avbrott.  

För att styrka studiens tillförlitlighet har båda författarna deltagit vid samtliga intervjuer. Den 

ena författaren har haft en mer aktiv roll som intervjuare medan den andra författaren varit 

mer passiv och antecknat icke-verbal kommunikation. Då två intervjuare mot en respondent 

kan ge en känsla av ojämnt maktförhållande (Världsläkarförbundet 2002) ansåg författarna 

det som ändamålsenligt att ge en intervjuare en mer passiv roll. En anledning till att 

intervjuerna genomfördes på detta sätt var att säkerställa att alla intervjuer utfördes på ett 

konsekvent sätt. En annan anledning till fördelningen är att författaren utan aktiv roll arbetat 

på avdelningen, medan den mer aktiva författaren inte har kunskap i ämnet eller står i relation 

till respondenten. På detta sätt kunde intervjuaren få ut mer information vid intervjuerna om 

något framstod som oklart, och respondenten kunde känna sig mer avslappnad. 

Författarna till denna studie har inte gjort någon provintervju, detta på grund av ett lägre 

deltagarantal än tidigare beräknat och för att undgå att förlora ytterligare information. 

Författarna upplevde ändå efter den första intervjun att intervjuguiden som användes inte 

behövde förändras, och därmed att studiens resultat inte påverkades av att en provintervju inte 

genomfördes.  

Huruvida studiens resultat är överförbart på andra grupper är upp till läsaren att avgöra 

(Graneheim, Lundman 2004). Författarna anser att överförbarheten är låg på grund av det låga 

deltagarantalet och liten variation i undersökningsgruppen. Vidare är studien utförd med 

deltagare från ett sjukhus. Resultatet skulle kunna se annorlunda ut om studien hade utförts på 

ett annat sjukhus, där utbildningen om neglect kan skilja sig från den berörda avdelningen.   
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4.4. Kliniska implikationer och förslag på fortsatt forskning 

Denna studie bidrar med kunskap om hur neglect identifieras, vilka omvårdnadsproblem som 

är vanligt förekommande vid neglect samt vilka åtgärder som kan bli aktuella. Författarna till 

denna studie tror att denna kunskap kan underlätta för sjuksköterskan att uppfylla de krav som 

beskrivs i Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska (Socialstyrelsen 2005). 

Författarna till denna studie anser att informationen som framkommit under studiens gång kan 

bidra till att individanpassa vården av strokepatienter med neglect. Då författarna till denna 

studie fått indikationer på att fler och bättre identifieringsstöd på den berörda avdelningen är 

önskvärt, och är medvetna om att det finns utvecklade hjälpmedel (Beresford et al. 2012), kan 

det ligga i forskares intresse att vidare undersöka möjligheten att implementera dessa 

hjälpmedel i svensk strokevård. Det kan även vara av intresse att fortsätta utforska sambandet 

mellan neglect, omvårdnadsproblem och omvårdnadsåtgärder, eftersom tidigare forskning 

visar att dessa områden varierar stort beroende på grad av neglect (Murashima, Ohshima & 

Takahashi 2004).  

4.5. Slutsats 

Identifiering av neglect sker med hjälp av NIH-skalan och sjuksköterskans kliniska 

observationer, såsom patientens rörelseschema och synfältsuppfattning. Omvårdnadsproblem 

vid neglect berör både fysiska och psykiska aspekter, och innefattar exempelvis 

nutritionsproblem, ökad risk för fall och skador, depression och nedsatt sjukdomsinsikt. De 

omvårdnadsåtgärder som kan bli aktuella utgår från patientens individuella behov, men 

handlar ofta om att tillgodose nutritionsbehov samt stimulera patienten till att använda sin 

negligerade sida så mycket som möjligt. Författarna upplever att mer kunskap och forskning 

inom området omvårdnad vid neglect behövs. 
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