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Stroke
En stroke innebär att hjärnan inte fungerar som den ska,
på grund av en skada i vävnaden.
En stroke kan bero på en hjärninfarkt,
att en blodåder i hjärnan har täppts igen.
En stroke kan också bero på en hjärnblödning,
en blödning orsakad av att en blodåder i hjärnan
har spruckit.
Andra orsaker till att hjärnan inte fungerar som den ska
kan vara en hjärnskada, en hjärntumör
eller hjärninflammation.

Stroke i siffror
• Ungefär 82 000 finländare har drabbats av stroke.
• Varje år drabbas ungefär 25 000 personer av stroke.
• Det betyder att 68 personer drabbas av stroke
varje dag.
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Symtom på stroke
De viktigaste symtomen på stroke är:
• förlamning: man känner svaghet eller domning
i ena armen eller benet
• att den ena mungipan hänger
• man har svårt att tala eller förstå vad andra säger
• man får synstörningar på ena eller båda ögonen,
eller ser dubbelt
• man har balansproblem, svårt att gå och känner yrsel.
Symtomen är oftast smärtfria.
Man kan också plötsligt få kraftig huvudvärk.
Om man upplever symtom på stroke
ska man ringa efter hjälp, också om symtomen går om.
Rätt vård får man på ett sjukhus,
inte på hälsovårdscentralen.
Snabba insatser räddar hjärnan – RING 112!
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Riskfaktorer för stroke
De vanligaste riskfaktorerna för stroke är
• högt blodtryck
• hjärtsjukdomar
• diabetes
• högt kolesterol
• rökning
• övervikt
• brist på motion
• ärftliga faktorer.
Män får stroke oftare än kvinnor
och äldre personer får stroke oftare än yngre personer.
Det finns ofta flera orsaker till en stroke.
Ibland kan en stroke bero på
att man har druckit mycket alkohol,
på att man har en infektionssjukdom
eller att man har ansträngt sig fysiskt eller psykiskt.

Sköt om ditt
blodtryck!
Det är viktigt
att noga följa med
sitt blodtryck.
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Hjärninfarkt
En hjärninfarkt beror på att blodkärlen i hjärnan
har blivit trånga och hårda, och en blodpropp har bildats.
Blodproppen stoppar blodomloppet
så att hjärnvävnaden blir utan syre.
Nervcellerna klarar sig inte utan syre,
de skadas bestående efter en kort tid.

Hjärnblödning
Vid en hjärnblödning brister ett blodkärl.
Blodet läcker ut i hjärnvävnaden,
eller i området runt hjärnan.
En blödning i området runt hjärnan beror ofta på
att ett medfött bråck på ett blodkärl brister.
Ett sådant bråck kallas också aneurysm.
En blödning i hjärnan leder till skador på vävnaderna.
Blodet som har läckt ut sugs med tiden upp.

TIA
TIA betyder transitorisk ischemisk attack.
Transitorisk betyder övergående, och TIA går snabbt över.
Hjärnan skadas inte.
TIA är ett symtom på att blodomloppet i hjärnan
inte fungerar som det ska.
Attacken varnar för att det finns en risk för stroke.
TIA varar oftast bara några minuter
eller högst en timme.
Symtomen är de samma som vid stroke.
Man ska genast ringa nödnumret 112.
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Hjärnhalvornas funktion
Hjärnan reglerar människans funktioner.
De två hjärnhalvorna har olika uppgifter.
Man kan få olika problem efter en stroke.

Vänster hjärnhalva
Exempel på symtom som beror på
skador på den vänstra hjärnhalvan:
•
•
•
•
•
•
•
•

förlamning på kroppens högra sida
känselnedsättning på kroppens högra sida
bortfall av synfältet på höger sida
problem att tala
problem att förstå tal
problem att läsa och skriva
svårigheter med att räkna
problem med de viljestyrda rörelserna.

En stroke i vänster hjärnhalva
ger symtom på kroppens högra sida.

Information om stroke

7

Höger hjärnhalva
Exempel på symtom som beror på
skador på den högra hjärnhalvan:
• förlamning på kroppens vänstra sida
• känselnedsättning på kroppens vänstra sida
• bortfall av synfältet på vänster sida
• perceptionsstörning, alltså att man får svårt
att känna igen färger, former eller kroppsdelar
• svårigheter att uppfatta vad som händer med den
vänstra sidan av kroppen, kallas också neglekt
• svårigheter att förstå att man är sjuk.
En stroke i höger hjärnhalva
ger symtom på kroppens vänstra sida.

Anteckningar:
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Efter en stroke
Hjärnan reglerar människans funktioner.
En person som drabbas av stroke
påverkas på olika sätt.
Vissa personer får svårt att röra sig efter en stroke.
Vissa får svårt att tala.
Vissa personer blir deprimerade, och tappar lusten
att vara tillsammans med andra människor.
Exempel på sådant man kan få problem med:
• att röra sig
• att äta
• att klä på sig
• att sköta sin hygien
• hobbyer
• att träffa andra människor.

Anteckningar:
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Rehabilitering
En stroke leder ofta till bestående eller långvariga symtom.
Olika personer har behov av olika slags rehabilitering,
under olika lång tid.
Funktionsförmågan blir bättre
med hjälp av rehabilitering.
Det är viktigt att man genast får effektiv rehabilitering
efter en stroke.
En rehabiliteringsplan ska göras upp av strokepatienten själv,
hans eller hennes anhöriga och olika yrkesmänniskor.
Exempel på yrkesmänniskor
som kan hjälpa strokepatienter:
• en läkare som är specialist i neurologi
• en sjukvårdare
• en fysioterapeut
• en logoped, alltså talterapeut
• en neuropsykolog
• en ergoterapeut
• en rehabiliteringshandledare
• en socialarbetare.
Det är viktigt att strokepatienten själv är intresserad
av rehabiliteringen.
Efter sjukhusvistelsen kan man få rehabilitering
inom den öppna vården och på rehabiliteringscenter.
Med hjälp av rehabilitering klarar man vardagen bättre.
En stroke leder ofta till stora förändringar
i både patientens och de anhörigas liv.
Man kan få hjälp att klara av förändringarna
till exempel på en anpassningskurs.
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Neuropsykologisk påverkan
En stroke kan påverka patientens känsloliv
och psykiska välmående.
Det här kallas för neuropsykologiska problem,
inte psykiska problem.

Språksvårigheter (afasi)
En strokepatient kan få svårt att tala
och att uttrycka sig. Det kallas afasi.
Olika patienter får olika symtom.
Exempel på sådant som kan vara svårt
för en person med afasi:
• att tala
• att förstå tal
• att läsa och skriva
• att använda pengar
• att röra sig på en ny plats
• att ta hand om sig själv, till exempel att ta rätt medicin
vid rätt tidpunkt.
Det är vanligt att de som har afasi
känner sorg och depression.
På grund av afasin kan man ha svårt
att utbyta tankar med andra människor.
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Svårigheter med de viljestyrda
rörelserna (apraxi)
Om man drabbas av apraxi har man svårt
att göra de rörelser man vill göra.
Apraxi beror inte på förlamning eller känselbortfall.
Det är svårt att göra bekanta rörelser.
Till exempel kan det vara omöjligt
att lägga in ett brev i ett kuvert eller att skala en potatis.
Apraxi kan också påverka talförmågan.
Talet kan bli otydligt, eller så kan man inte tala alls.

Svårigheter att uppfatta den ena sidan
av kroppen (neglekt)
En strokepatient kan ha svårt
att uppfatta den ena sidan av den egna kroppen,
eller saker som befinner sig på den ena sidan av kroppen.
Problemet är oftast på vänster sida.
Det här kallas neglekt.
Till exempel kan patienten tvätta bara den högra sidan
av ansiktet.
Han eller hon kan också ha vänster arm eller ben
i en obekväm ställning utan att märka det.
Patienten riskerar att skada sig
eftersom han eller hon
inte själv lägger märke till problemet.
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Minnesproblem (amnesi)
Man drabbas sällan av allvarliga minnesproblem
efter en enda stroke.
Men vissa strokepatienter får svårt att minnas vissa saker.
Vanligen har man ändå inga problem
att minnas sådant som hänt före stroken.

Problem med gestaltning
Strokepatienter kan få problem
med att känna igen sådant som tidigare
har varit bekant för dem,
till exempel sina vänners ansikten.
Det här kallas för visuell agnosi.
Strokepatienten kan också ha svårt att bedöma
hur långt borta ett föremål är.
Han eller hon kan ha svårt att läsa klockan.
De här problemen kallas visuospatiala problem.
Strokepatienten kan ha svårt att göra vissa saker.
Han eller hon kanske inte längre kan koka kaffe
eller ställa upp ett strykbräde.
De här problemen kallas visuokonstruktiva problem.

Att förneka sin sjukdom (anosognosi)
En strokepatient kan drabbas av anosognosi,
det betyder att han eller hon inte uppfattar sina symtom.
Patienten kanske inte inser att han eller hon är förlamad.
Patienten kanske inte förstår varför han eller hon är på
sjukhus eller vad som har hänt.
Man kan också förringa sina symtom.
Då tror man att man klarar mer än man verkligen gör.
Information om stroke
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Allmän påverkan
Den första tiden efter en stroke är det vanligt att:
• man är trött					
• rörelser och tankar blir långsamma		
• man är osammanhängande
• man har minnesproblem.

Känslomässiga förändringar
Det är vanligt att en strokepatient
känner ångest och oro.
Hon eller han kan också ha humörsvängningar.
Sorg är ett sätt att hantera
att man genom stroken
har förlorat vissa förmågor.
Sorgen behöver inte nödvändigtvis
behandlas med mediciner eller terapi.
Många strokepatienter blir deprimerade.
Då behöver man hjälp.
Man kan till exempel be sin läkare
om hjälp med depressionen.
Många strokepatienter gråter mer
än tidigare, också utan att de
är deprimerade.
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Motoriska talsvårigheter (dysartri)
Dysartri innebär att man har problem
med funktionerna i ansiktet, munnen, svalget
och struphuvudet.
Problemen beror ofta på förlamning.
Patientens tal kan bli otydligt.
Rösten kan vara svag.
Patienten kan också tala långsammare än tidigare.
En person med dysartri kan läsa och skriva
lika bra som före stroken.
Men om man drabbas av dysartri tillsammans med afasi
är det svårt att läsa och skriva.

Svårigheter att svälja, alltså dysfagi
Människan styr delvis själv sitt sväljande.
När man har svårt att svälja kallas det dysfagi.
Förlamning kan vara en orsak till dysfagi.
Man kan misstänka att en strokepatient har dysfagi då
• man tuggar långsamt och ineffektivt
• man har svårt att börja svälja
• man sätter mat och dryck i vrångstrupen
• man börjar hosta av att äta och dricka.
Det är farligt att få mat och dryck i luftstrupen.
Därför måste man alltid undersöka saken
då en patient har svårt att svälja.
Patienten måste få rätt vård.
Talterapeuter undersöker sväljsvårigheter.
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Efter en stroke
Att köra bil
Efter en stroke måste man kontrollera förmågan att köra.
En läkare bedömer strokepatientens körförmåga
genom att undersöka bland annat:
• kontrollen över händer och fötter
• synen
• problem med uppmärksamhet och observation
• problem med gestaltningsförmåga
• förmåga att hantera information snabbt
• trötthet
• uthållighet.
Det är förbjudet att köra genast efter en stroke.
Förbudet gäller alla motorfordon.
Förbudet kan gälla en viss tid eller tillsvidare.
Ibland räcker inte en läkarundersökning
för att ta reda på om strokepatienten kan köra.
Då ordnar man ett körprov.
Om patienten aldrig mer kan köra bil
är det läkarens skyldighet
att meddela polisen om det.
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Motion
Det lönar sig att börja motionera
så snart som möjligt efter en stroke.
En fysioterapeut kan ge råd i början.
Ibland måste man lära sig rörelser på nytt.
Ibland måste man söka nya lösningar.
Det är hälsosamt att motionera.
Hjärnan mår också bra av motion.
Många kommuner och föreningar
har speciella motionsgrupper
för personer som har drabbats av stroke.
Exempel på bra motionsgrenar:
•gång
•gymnastik
•motionscykling
•bollspel
•golf
•skidåkning
•simning och vattengymnastik
•stretching
•träna på gym
•trädgårdsarbete och liknande vardagsmotion.
Man ska diskutera med sin läkare eller fysioterapeut
innan man börjar med simning och cykling.
Båda de här grenarna kräver god balans
och att man har kontroll över sina armar och ben.
Vissa strokepatienter förlorar simförmågan.
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Att dricka alkohol
Att dricka mycket alkohol är extra skadligt
för personer som har haft en stroke.
Stroken har varit en stor påfrestning
för blodomloppet och nervsystemet.
Att dricka mycket alkohol kan skada dem ytterligare.
Alkohol kan också påverka rörelseförmågan
på ett annat sätt än tidigare.
Dessutom måste man tänka på samverkan
mellan alkohol och mediciner.
Man måste fråga sin läkare om man alls kan dricka alkohol
med de mediciner man tar efter stroken.
För dem som har problem med balansen
ökar alkoholen risken att falla.
Om man faller kan man få skador
som gör rehabiliteringen långsammare.
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Källor
TYKS 711:
http://ohjepankki.vsshp.fi/fi/tulosta/2813/5066/
TYKS 712:
http://ohjepankki.vsshp.fi/fi/2810
Jehkonen M., Liippola P. Aivoverenkiertohäiriön
aiheuttamat neuropsykologiset häiriöt. Aivoliitto ry 2014.
Afasia. Aivoliitto ry 2014.
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Var inte ensam – kom med i vår verksamhet!
Efter en stroke blir livet annorlunda,
för patienten själv och för de anhöriga.
Genom Hjärnförbundets föreningar
kan man träffa andra i samma livssituation.
Som medlemsförmån får man tidningen AVH
och rätt till förbundets tjänster.
Hjärnförbundet bevakar sina medlemmars rättigheter.
Förbundet driver till exempel de talhandikappades sak.
Ett annat viktigt uppdrag är att förebygga stroke.
Hjärnförbundet ordnar anpassningskurser.
På kurserna får man information, kamratstöd
och kunskaper för att klara sig i vardagen.

Hjärnförbundet rf
Suvilinnavägen 2
20900 Åbo
tfn. 02 2138 200
info@aivoliitto.fi
www.aivoliitto.fi

www.facebook.com/aivoliitto
www.twitter.com/aivoliitto
www.facebook.com/Puhetta

