
PATIENT/KLIENT-FALL SAMVERKANSDAGEN VT 2021 

BENJIR MALHOTRA 

DAG 1: 

Benjir Malhotra är 54 år, arbetar som lärare. Arbetet är ganska stressigt och Benjir har tyckt att 

det kan vara svårt att hinna med och samtidigt ta väl hand om eleverna. Bor med sambo och tre 

barn. Barnen är 7, 10 och 15 år. Det äldsta barnet fick diagnosen ADHD för 5 år sedan. I 

samband med det hade Benjir en depression, och rekommenderades läkemedelsbehandling men 

accepterade bara samtalsterapi. Besvären gick tillbaka efter cirka 6 månader. Familjen bor i en 

ensligt belägen villa. På fritiden ägnar Benjir sig åt trädgården och att träna ett juniorlag i fotboll. 

Söker akut en morgon på vårdcentralen, efter att kvällen innan upplevt fumlighet i vänster hand 

och svårighet att prata. Besvären gick över av sig själv men söker nu pga oro. I väntrummet 

stönar Benjir plötsligt till och tar sig för bröstet med höger hand. Sambon blir rädd och skriker på 

hjälp. Personal på mottagningen får snabbt upp Benjir på en bår och kör in i ett 

undersökningsrum. Vid undersökningen kan Benjir inte röra sin vänstra arm eller sitt vänstra ben, 

klarar inte heller att prata. Det beslutas att skicka Benjir till akutmottagningen på sjukhuset. När 

Benjir kommer dit görs status-undersökningen igen och det beslutas att en akut CT-skalle 

(Datortomografiundersökning, ”skiktröntgen”) skall göras för att utesluta hjärnblödning, så att 

blodproppslösande (trombolys-) behandling kan initieras. Röntgenundersökningen visade inga 

tecken på blödning. En färsk infarkt kan däremot inte uteslutas. Benjir får trombolysbehandling 

på röntgenavdelningen och läggs sedan in på strokeenheten. De neurologiska symtomen kvarstår 

dock trots trombolysbehandlingen. På röntgenundersökning ses inte någon blodpropp som kan tas 

bort med så kallad trombektomi. 

FÖRSLAG PÅ DISKUSSIONSPUNKTER 

• Vilka olika yrkesföreträdare kan vara aktuella under första dygnet? 

• Hur gör vi? Vem ansvarar och vem gör vad? 

• Tänk också på anhörig-perspektivet! 

 



DAG 2-9 

Benjir förbättras under dessa dagar, kan röra lite på arm och ben på vänster sida men talar 

sluddrigt. Ser sned ut i munnen. Benjir hostar kraftigt vid försök att dricka och äta. Det förefaller 

också som om Benjir inte kan uppfatta sin vänstra sida. Blodtrycket är lite högt men hjärtat har 

rena toner och EKG är normalt. Benjir behöver mobiliseras, skall få medicin som motverkar nya 

blodproppar och blodtrycket skall fortsätta att kontrolleras. 

När sambon kommer på besök med de tre barnen, får personalen köra in Benjir från fyra-

bäddsrummet till ett enskilt rum. Alla i familjen gråter, är upprörda och förtvivlade över vad som 

hänt. Så småningom kommer det fram att förutom oron över själva insjuknandet finns en oro som 

beror på att sambon är arbetslös, och att Benjir är den som skött allt ekonomiskt och praktiskt. 

FÖRSLAG PÅ DISKUSSIONSPUNKTER 

• Vilka problem för Benjir och familjen skall personalen fokusera på? 

• Hur kan planeringen för utskrivningen se ut i detta skede? 

• Vems ansvar är det att bemöta Benjir och familjens frågor, sorg och oro? 

• Vem gör vad? 

• Vem bör samordna insatserna? 

• Hur blir primärvården involverad? 

 

Benjir kan i slutet på vårdtiden stå upp med stöd, sitta i rullstol och gå några steg med stöd. 

Klarar också att äta utan större besvär. Benjir tränar dagliga aktiviteter såsom påklädning och 

tvättning. På ronden diskuteras hur fortsatt rehabilitering ska gå till, om det behövs tid på en 

rehabiliteringsavdelning eller om det kan ske inom kommunens hemrehabilitering.  

 

FÖRSLAG PÅ DISKUSSIONSPUNKTER 

• Vem beslutar om fortsatt rehabilitering? 

• Hur går beslutet till, vilka är inblandade? 

• Vilken och var finns kompetens att hjälpa Benjir? 



VECKA 2-4 

Det beslutades att Benjirs fortsatta rehabilitering skulle ske på kommunens korttidsrehabilitering. 

Benjir har nu vistats där i två veckor. Kan nu gå på plan mark med rollator och klä på sig själv. 

Blir dock snabbt trött och ledsen och deltar motvilligt i träningen. Talet är fortfarande svårt att 

förstå. Då den motoriska återhämtningen ändå gått relativt bra, beslutas att rehabiliteringen ska 

fortsätta i anslutning till hemmet. Benjir blir nedstämd av detta besked, tror aldrig att det ska 

fungera hemma eller att fortsätta arbeta. Det har framkommit att Benjir inte heller tror sig kunna 

ägna sig åt vare sig sitt trädgårdsintresse eller sitt tränaruppdrag inom fotbollen. Har uttryckt att 

livet inte längre har någon mening. Benjir har också emellanåt svårt att sova. Har lätt för att brusa 

upp under diskussionen med sambon om framtid och familjens ekonomi.  

FÖRSLAG PÅ DISKUSSIONSPUNKTER 

Hur kan Benjirs hemgång underlättas? Diskutera vanligt förekommande svårigheter efter en 

stroke: 

•   Ekonomi och det praktiska arbetet i hemmet 

•   Planering för återgång i arbete 

•   Nedstämdheten 

•   Sexuella relationer 

•   Körkort 

•   Primärvårdsperspektiv? 

Vem ansvarar för vilka insatser när Benjir skrivits ut?  

Vilka risker finns i övergångar mellan olika verksamheter? 



VECKA 5-12 

Benjir har nu kommit hem och får viss träning via vårdcentralen och är fortsatt sjukskriven. 

Gången och talet har förbättrats lite men svårigheter kvarstår och kan snabbt bli uttröttad. 

Blodtrycket ligger fortfarande högt trots medicinering. Benjir är uppenbart nedstämd.  

Äldsta barnet har kommit hem berusad vid två tillfällen sista veckan och har inte varit i skolan 

flera dagar. Sambon är fortsatt oroad över ekonomin och berättar att det kommit flera 

påminnelser för obetalda räkningar. 

FÖRSLAG PÅ DISKUSSIONSPUNKTER 

• Vilka resurser/insatser behöver familjen? 

• Hur kan familjen via öppenvården få hjälp av andra instanser i denna situation? 

• Vem har ett helhetsperspektiv? Vem har ett individperspektiv? 

 

 

VECKA 12-30 

Benjir har fått behandling för depression och har förbättrats. Blodtrycksmedicineringen har 

förändrats och blodtrycket är nu under kontroll. Äldsta barnet har bytt skola och ser fram emot att 

snart börja på gymnasiet. Sambon har tagit arbete inne i byn. Benjir har inte kunnat återgå till 

arbetet men arbetar med trädgården, odlar grönsaker och har fått kontakt med idrottsföreningen 

igen. Har också fått kontakt med en plantskola i närheten och hjälper till där vissa dagar. Benjir 

önskar en elrullstol för att lättare kunna förflytta sig längre sträckor utomhus.  

FÖRSLAG PÅ DISKUSSIONSPUNKTER 

• Vad kan göras nu? 

• Hur och när avslutas kontakten? 


