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Abstrakt 
Bakgrund: Stroke är ett globalt hälsoproblem som kan bidra till funktionsnedsättningar och 

många vårddagar. Detta tillstånd innebär att patienten får kämpa med sig själv och sin 

återhämtning för att bli bättre. Vårdpersonalens bemötande och kunskap har en betydande roll 

i återhämtningen, då mobilisering och rehabilitering bör ske snabbt inpå sjukdomsdebuten. 

Detta för att minska risken för att nedsatta funktioner kvarstår.  

Syfte: Syftet med studien var att beskriva patientens upplevelse av att leva efter stroke. 

Metod: Systematisk litteraturstudie utifrån nio artiklar med kvalitativ ansats. Artiklarna är 

kvalitetsgranskade och analyserade. Under analysprocessen framkom kategorierna: När 

kroppen sviker, vårdpersonalens roll i patientens vård samt återhämtningsprocessen. 

Resultat: Resultatet visade på att många strokedrabbade upplevde sorg, maktlöshet och oro 

inför framtiden. Att tappa kontrollen över kroppen kunde påverka självkänslan och deras 

sociala relationer. Vårdpersonalens bemötande kunde ha stor betydelse för den 

strokedrabbades återhämtning. Det var viktigt att vårdpersonalen hade kunskap och att de 

stöttade patienten med empati och god information om tillstånd och forsatt liv. Det visade sig 

även att hoppet var en stor drivkraft i återhämtningssprocessen. 

Slutsats: Återhämtning med individualiserad rehabilitering är viktigt för att återfå förlorade 

eller försämrade funktioner efter stroke. Vårdpersonalen bör arbeta utifrån personcentrerad 

vård för att patienten ska uppnå goda resultat i återhämtningsprocessen. Vi anser att vidare 

forskning bör inriktas på hur innehållsrik information kan nå patienten på bästa sätt. 

 

Nyckelord 
Patientperspektiv, stroke, upplevelse, återhämtning 

 

Tack 
Vi vill tacka våra handledare Gudrun Borgudd och Sten-Ove Andersson för stöttning och 

vägledning genom arbetet. Vi vill även tacka våra klasskamrater och familjer för gott stöd och 

uppmuntran. 
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Inledning 

Ett citat ur hjärnforskaren Jill Bolt Taylors självbiografi ger en inblick i hur det kan upplevas 

att drabbas av stroke. 

 

Under fyra korta timmar, sett med en nyfiken hjärnforskares ögon, fick jag bevittna hur 

min hjärnas förmåga att bearbeta information stadigt försämrades för att slutligen inte 

fungera alls. När den morgonen gick mot sitt slut kunde jag varken gå, prata, läsa, 

skriva eller minnas något av mitt liv (Bolt Taylor, 2006, s. 9).   

 

Utifrån författarnas erfarenheter är varje stroke individuell och ter sig olika tillföljd av 

skadans lokalisering och omfattning. Stroke uppfattas som ett globalt hälsoproblem som 

innebär att många människor drabbas, antingen som patient eller anhörig. Den strokedrabbade 

får ofta kvarstående funktionsnedsättningar fysiskt, psykiskt och psykosocialt. Med ett 

professionellt förhållningssätt och kunskap har sjuksköterskan en viktig roll i patientens 

återhämtning. Vi vill med denna studie uppmärksamma patientens upplevelse av att leva efter 

stroke.  

 

Bakgrund  

Var 17:e minut drabbas en människa av stroke i Sverige, vilket innebär att ca 30 000 män och 

kvinnor drabbas årligen. Stroke är den diagnos som kräver flest vårddagar och är en vanlig 

orsak till funktionsnedsättning hos patienten (STROKE-riksförbundet, 2006). Stroke 

uppkommer av en hjärnblödning eller en hjärninfarkt orsakad av en blodpropp. 

Trombolysbehandling används vid hjärninfarkt och ska för bästa effekt ske inom 4-5 timmar 

efter första symtom. Vid hjärnblödning görs om möjligt en kirurgisk tömning (Ericson & 

Ericson, 2012).   

 

Riskfaktorer och symtom 

Hypertoni, diabetes mellitus, hjärtsjukdomar, rökning och tidigare stroke ökade risken att 

insjukna i stroke (Delavaran, Jönsson, Lövkvist, Iwarsson, Elmståhl, Norrving & Lindgren, 

2016). Ytterligare riskfaktorer är hög ålder (>65 år) och hög alkoholkonsumtion (Nestor, 

2013). Ökad kunskap kring riskfaktorerna bidrar till att vi kan förebygga att stroke inträffar 

(Larsson & Rundgren, 2013).  
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Symtom vid stroke kan vara att kroppens olika funktioner försämras så som halvsidig 

förlamning, domningar, förvirring, dimsyn, kraftig huvudvärk och talförmåga. De olika 

symtomen uppkommer beroende på vilken hjärnhalva som drabbats av stroke (Ericson & 

Ericson, 2012).  För att minska utbredningen av stroke är det viktigt att komma till sjukvården 

så fort som möjligt. Därför är det viktigt att uppmärksamma en stroke i tidigt skede. Detta kan 

göras med hjälp av AKUT-testet. Det innebär att man kontrollerar ansiktet, kan personen le? 

Kroppen, kan personen hålla upp armarna i 10 sekunder? Uttal, upprepa en enkel mening? 

Tid, kortare tid ger färre skador. Om du upptäcker att mungipan hänger, armen faller eller att 

talet är sluddrigt ska du larma direkt (1177 Vårdguiden, 2016). 

 

Fysiska och psykiska funktionsnedsättningar 

Hilari (2011) beskrev att mer än hälften av de som drabbats av stroke fick fortsatta fysiska 

funktionsnedsättningar och enligt Terént (2007) hade den drabbade ökad risk att insjukna i 

ytterligare stroke. Stroke kan ge synliga och osynliga funktionsnedsättningar som bidrar till en 

försvårad vardag för den drabbade (Ericson & Ericson, 2012). Vanliga funktionsnedsättningar 

efter stroke är halvsidig förlamning, känselnedsättning och svaghet. Svagheterna sätter sig 

oftast på ena sidan av kroppen i arm och ben, men kan även påverka ansiktsmuskulaturen. 

Rörelseförmågan påverkas och man kan bli fumlig då det är svårt att koordinera rörelser. 

Svårigheter med att använda bestick eller klä på sig kan då uppkomma. Nedsatt koordination 

och svaghet i muskler kan också leda till balanssvårigheter (STROKE-riksförbundet, 2006). 

Balanssvårigheter är en riskfaktor för fallolyckor med medföljande frakturer (Ericson & 

Ericson, 2012). Balanssvårigheter och yrsel var vanliga funktionsnedsättningar efter stroke 

(Widar & Ahlström, 2002). Edner (2012) beskriver sina egna erfarenheter av att bli bemött av 

människors fördomar. Försämrat balanssinne och talsvårigheter kunde av den han mötte 

upplevas som att han var påverkad av något (alkolhol/droger), vilket sänkte hans självkänsla 

och han kände sig förnedrad. 

 

Femton procent av strokepatienterna hade fortsatta problem med afasi (Hilari, 2011). Afasi 

innebär talsvårigheter, vilket betyder att personen har svårt att prata och förstå när andra 

människor pratar. Liknade symtom kan uppkomma vid dysartri då artikulationen blir nedsatt 

till följd av muskelstörningar i läppar, tunga och svalg. Sväljningsförmågan kan försämras på 
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grund av sväljpares och ansiktspares och leda till felsväljning (dysfagi), vilket i sin tur kan 

orsaka aspiration (Ericson & Ericson, 2012).  

 

Kognitiva funktionsnedsättningar i form av trötthet (Elf, Eriksson, Johansson, von Koch & 

Ytterberg, 2016; Ericson & Ericson, 2012), problem med minnet, brist på uppmärksamhet och 

koncentrationssvårigheter kunde förekomma i efterförloppet av stroke (Ericson & Ericson, 

2012). Personen kan drabbas av psykiska besvär och emotionella reaktioner så som sorg, 

sorglöshet, ilska, likgiltighet och glädje (Ericson & Ericson, 2012). Dessa reaktioner kan yttra 

sig i personlighetsförändring och depression och kan därmed påverka patientens sociala liv 

(STROKE-riksförbundet, 2006). Tankar om att drabbas av ny stroke är vanligt och medför 

ängslan och ångest. Nästan hälften av de som drabbats av stroke utvecklar depression. 

Symtom av depression kan misstas för försämrad interlektuell funktion. Det är därför viktigt 

att rätt diagnos ställs och rätt behandling kan påbörjas (Larsson & Rundgren, 2013).  

 

Rehabilitering och vårdplanering 

Strokedrabbade får ofta kvarstående symtom som de senare får arbeta med för att minska 

funktionsnedsättningar med hjälp av vård- och rehabiliteringspersonal (Ericson & Ericson, 

2012). Terént (2007) beskriver rehabilitering som ”återanpassning till bästa möjliga situation, 

såväl till kropp som till själ”. Den definitionen passar väl in på strokedrabbade där 

rehabilitering påbörjas direkt i den akuta fasen med tidig aktivering. Tidig aktivering innebär 

att redan de första dagarna, med hjälp av vårdpersonal, försöka återgå till vardagliga vanor så 

som att sitta på sängkanten, läsa, kommunicera och äta. Doyle, Bennett och Dudgeon (2014) 

beskrev att personal med låga förväntningar kunde begränsa patientens möjligheter till 

återhämtning. De förklarade även att somliga patienter inte kände sig nöjda och trygga med 

personalens kunskap. Ericson och Ericson (2012) skriver att rehabiliteringsprocessen bör 

individanpassas utifrån personens önskemål och funktionsnedsättning för att nå uppsatta mål. 

Vestling, Ramel och Iwarsson (2013) belyste att människor i arbetsför ålder som drabbats av 

stroke hade en önskan att återgå till arbete. Individuell rehabilitering var nödvändig för att 

uppnå detta. 

 

Ofta görs en vårdplanering i tidigt skede för att rehabilitering och återhämtning ska få bästa 

förutsättningar (Ericson & Ericson, 2012). En samordnare kunde vara till stor hjälp med 

vägledning i återhämtningsprocessen. För att struktrera en stategi för återhämtning krävdes 

kunskap och tydlig kommunikation mellan samordnare och patient (Öst Nilsson, Eriksson, 
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Johansson & Hellman, 2016). Rhodes, Leathley, Watkins och Sharma (2003) skrev att 

somliga patienter upplevde atmosvären som stressande vilket resulterade i sämre 

informationsflöde. En vårdplanering  med diskussion om vidare vård och rehabilitering bör 

göras innan utskrivning från sjukhus. I detta möte medverkar patienten, dess anhöriga 

(STROKE-riksförbundet, 2006) och sjuksköterskan som leder och dokumenterar mötet 

(Ericson & Ericson, 2012). Doyle et al., (2014) beskrev att patienten inte upplevde sig vara 

tillräckligt delaktig i planeringen och självbestämmandet uteblev.  

 

Vårdande samtal 

Dahlberg & Segesten (2010) beskriver samtal som en viktig del i omvårdnadsprocessen. Ett 

vårdande samtal är vårdarens ansvar men kräver att båda parter bidrar till en utveckling i 

samtalet. Terént (2007) skriver att tydlighet, erfarenhet och kunskap hos personalen är 

nödvändigt för att ge adekvat information. Socialstyrelsen (2009a) förklarar att en strokeenhet 

endast bör ha strokedrabbade patienter och det ska finnas tydliga riktlinjer för hur information 

och utbildning ska ske på avdelningen. Terént (2007) skriver att en afasidrabbad person kunde 

känna uppgivenhet när kommunikationen brast. Personal och anhöriga som pratade över 

personens huvud eller till och med talade med barnspråk förvärrade känslan av uppgivenhet. 

Jekander (2003) beskriver hur hon som patient kände uppgivenhet och orkeslöshet då 

informationen brast. Hon menar på att personalen skulle ta sig tid för information och samtal 

och förklarar att en anledning till för få strokevårdplatser kan vara en brist på utbildad 

personal. Det kan bidra till brister i omvårdnaden och sämre återhämtning för strokepatienten. 

White, Bartley, Janssen, Jordan, & Spratt (2015) beskrev i sin studie att patienten inte gärna 

bad personal om hjälp för att de upplevde att personalen redan hade för mycket att göra. 

Patienten upplevde sig då vara en börda för personalen och blev därmed mer tillbakadragen. 

Även Hillsdon, Kersten & Kirk (2013) belyste att tidspressad personal och dålig 

kommunikation kritiserades av patienter.   

 

Bärande begrepp 

Nedan följer definitioner av bärande begrepp i arbetet. Då begrepp kan ha olika betydelser i 

olika sammanhang vill vi med definitioner förtydliga dess innebörd för läsaren. 

 

Livsvärld 

Bengtsson (2016) definierar livsvärld som att liv och värld är en gemensam enhet och att det 

är en verklighet som inte går att förändra. Dahlberg och Segesten (2009) förklarar att 
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livsvärlden bygger på hur vi uppfattar världen runt omkring oss och den är individuell för 

varje enskild individ. Genom patientens livsvärld kan man som vårdare förstå dennes hälsa. 

För att stödja patientens hälsoprocesser ska vårdaren ha kunskap kring patientens värld, hälsa, 

lidande och sjukdom. Birkler (2007) beskriver att sjuksköterskan bör samtala med patienten 

med utgångspunkt ur dennes livsvärld för att förstå patienten.  

 

Upplevelse 

Nationalencyklopedin (2016a) beskriver begreppet uppleva som en känslomässig uppfattning. 

Det är vad den enskilda personen upplever och är direkt berörd av.   

 

Teoretisk referensram 

Personcentrerad vård innebär att man vårdar en person med ohälsa, risk för ohälsa eller 

funktionsnedsättning utifrån fokus på personen och inte dess sjukdom (Hörnsten, 2013). God 

personcentrerad vård innebär att vårdpersonal har en förståelse för den unika människan och 

dennes unika situation (Willman, 2012). Det är av stor vikt att vårdpersonal förstår 

innebörden av att vara en sjuk människa (Delmar, 2010).  Inom personcentrerad vård ska 

personen ha en relation till vårdpersonalen och vara delaktig och aktiv i sin vård. För en god 

relation krävs ömsesidig tillit, respekt och lyhördhet. Då kan vårdpersonal nå personen med 

kommunikation, information och undervisning och göra personen delaktig (Willman, 2012). 

 

Socialstyrelsen (2009b) rekommenderar att strokepatienten blir placerad på en strokeenhet 

med strokeutbildad personal. Om det inte är möjligt skall det undersökas om 

strokevårdplatserna är tillräckliga. Enligt Socialstyrelsen (2009a) bör det på enheten finnas ett 

strokeinriktat multidisciplinärt team med sjuksköterska, läkare, undersköterska, 

arbetsterapeut, fysioterapeut, kurator samt logoped. Strokeenheten ska vara inriktad på tidig 

mobilisering och rehabilitering.  

 

Problemformulering 

Årligen drabbas 30 000 män och kvinnor av stroke och mer än hälften får kvarstående 

funktionsnedsättningar. Det leder till många vårddagar för patienten. Stroke kan bidra till 

förlorade och/eller försämrade funktioner som patienten senare får jobba med för att återfå. 

Under omvårdnadsprocessen framkommer det att patienten inte känner sig delaktig och trygg 
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i sin återhämtning då information och kommunikation mellan patienten och vårdpersonal 

brister. Patienten upplever också en tidsbrist och vissa brister i vårdpersonalens kunskap kring 

stroke. 

 

För att tillgodose patientens behov av omvårdnad anser vi att det är av stor vikt att 

vårdpersonal förstår patientens upplevelse av att leva med funktionsnedsättningar efter stroke. 

Konsekvenser av bristande omvårdnad kan utmynna i uppgivenhet och förlust av självkänsla, 

vilket kan leda till försämrad återhämtning. Med denna studie ska vårdpersonal få utökad 

kunskap kring personcentrerad omvårdnad av den strokedrabbade utifrån patientens 

perspektiv. Vi vill härmed belysa patientens upplevelser av att leva efter stroke. 

 

Syfte 

Syftet med studien är att beskriva patientens upplevelse av att leva efter stroke.  

 

Metod 

Arbetet utgår från en systematisk litteraturstudie. Forsberg och Wengström (2013) förklarar 

denna design som att skapa en översikt utifrån befintlig forskning för att sedan omarbeta 

relevant fakta till en ny sammanställning. Denna systematiska litteraturstudie utgår från en 

kvalitativ ansats då syftet med studien är att fokusera på människors upplevelser (Forsberg & 

Wengström, 2013). 

 

Urval och sökningsförfarande 

Artiklarna som valdes ut till studiens syfte söktes i databaserna Cinahl, Pubmed och Psykinfo 

då dessa databaser utgår från omvårdnad (Forsberg & Wengström, 2013). De första 

sökningarna som gjordes i Cinahl var testsökningar. Utifrån dessa testsökningar användes 

senare tre artiklar i resultatet. Sökningar som gjordes i databasen Cinahl gjordes med 

utgångspunkt i Cinahl headings. För att utöka sökningen användes fritextsökning och 

trunkering. Sökorden valdes utifrån studiens syfte: Stroke, care*, patient*, experience* och 

life after med tilllägg av riktade sökord (Bilaga A) och kombinerades med Booleska 

sökoperatorer AND och OR. Vid sökning i Psykinfo utfördes sökning med ämnesord i 

Thesaurus utan framgång, därmed användes fritextsökning med trunkering. Sökning med 

MESH- termer i Pubmed genererade i få träffar, därför användes istället fritextord. 
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Synonymer inkluderades för att utöka sökningen ytterligare. Då studien syftar till patientens 

upplevelse av omvårdnad användes även sökordet: qualitative studies. Artikelsökningarna 

pågick under tiden 2016-10-12 till 2016-11-02. Sökningarna gav många träffar och för att 

sortera artiklar relevanta till studiens syfte lästes rubriker och abstract. Processen gjordes 

strukturerat och dokumenterades noga utifrån artikelns relevans till studiens syfte. Vid 

närmare granskning av artiklarnas resultat exkluderades ett antal artiklar som inte svarade på 

studiens syfte.  

 

Inklusionskriterier som användes var att artiklarna skulle vara av kvalitativ ansats, vuxna 

(40+) män och kvinnor och vara vetenskapligt granskade (peer-reviewed). Begränsningen 

ålder 40+ gjordes manuellt då användbara artiklar filterades bort i databasen trots rätt 

ålderspann. Artiklarna skulle vara utifrån patientperspektiv och kunde omfatta både 

omvårdnad i hemmet och under sjukhusvistelse. Ytterligare inklusionskriterie var att artikeln 

skulle vara publicerad under 2006 eller senare. I sökningsprocessens uppstart exkluderades 

artiklar som var gjorda utanför Europa. Det ändrades sedan till sökning i hela världen på 

grund av för få antal träffar. För att förhindra språkliga missuppfattningar användes manuell 

filtrering av artiklar som ej var skrivna på engelska eller svenska. I vissa artiklar framkom 

patientperspektiv, anhörigperspektiv och vårdgivarens perspektiv. I dessa fall har andra 

perspektiv än patientperspektivet exkluderats manuellt. 

 

Kvalitetsgranskning 

Vid kvalitetsgranskning av valda artiklar användes en modifierad version av Sara Carlsson 

och Maria Eimans (2013) bedömningsmall för kvalitativa studier. Denna mall är uppbyggd 

utifrån frågor som granskar artikelns innehåll och kvalité (Bilaga B). Svaren ger poängsumma 

0-3 som sedan räknas ihop och räknas om till en procentuell siffra. Den procentuella siffran 

ger artikeln en kvalitetsgrad I-III, där grad I innebär hög kvalité och grad III låg kvalité. För 

grad III krävs 60-69 %, för grad II krävs 70-79% och för grad I krävs 80-100% (Carlsson & 

Eiman, 2013). De artiklar som inkluderades i studien rankades till kvalitetsgrad I, för att ha en 

genomgående kvalitetssäkerhet i resultatet. Totalt granskades 13 artiklar varav 9 av dem 

ansågs ha god kvalité och svara an på studiens syfte. De artiklar som exkluderades nådde inte 

upp till kvalitetsgrad I eller svarade inte an på studiens syfte (Bilaga C). 
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Analys 

Till denna litteraturstudie användes en kvalitativ manifest innehållsanalys inspirerad av 

Forsberg och Wengström (2013). Forsberg och Wengström (2013) använder i sin modell 

utsaga, kod, kategori och tema. Författarna till denna studie inspireras av denna modell och 

väljer utsaga, kod, subkategori samt kategori. Utifrån denna analysmetod läses artiklarnas 

resultat flertalet gånger var för sig för att plocka ut och översätta utsagor relaterat till studiens 

syfte från engelska till svenska. I nästa steg sammanstrålar vi för att sammaställa vilka utsagor 

som ska användas i arbetet. Detta gjordes genom att analysera utsagorna för att hitta 

gemensamma nämnare som sedan grupperades med utsagor med liknande nämnare. 

Gemensamt kondenserades utsagorna till koder genom att plocka ner utsagan till en 

innehållsrik mindre text med samma innebörd. De kondenserade koderna flätades ihop till 

subkategorier och kategorier. I denna process nyttjades handledaren som stöd. Den slutgiltiga 

produkten för studien blev tre kategorier. Nedan redovisas ett urval av analysprocessen. 

 

Tabell 1: Analysprocess 

Utsaga Kod Subkategori Kategori 

Vissa patienter upplevde 

sjukhusvistelsen som 

stressad, kaotisk och 

förvirrande och de blev 

dåligt informerade om 

sjukdomen. 

Dålig information skapar 

stress och förvirring 

Bristande omvårdnad Personalens bemötande 

är avgörande för 

patientens återhämtning 

De medverkande var 

positiva till 

sjukhusvistelsen, med 

betoning på personalens 

kunskap och empati.  

Kompetent och empatisk 

personal 

Bärande omvårdnad Personalens bemötande 

är avgörande för 

patientens återhämtning 

Förutom fysisk träning 

ansågs personliga 

kvalitéer viktigt, såsom 

envishet, kämparglöd och 

att vara målinriktad, för 

att uppnå lyckad 

återhämtning och nå 

målet att återfå ”sitt 

gamla liv”. 

Grundstenar i 

rehabilitering 

Rehabilitering Återhämtningsprocessen 

De uttryckte en rädsla av 

att bli fysiskt inaktiv och 

att de inte skulle klara allt 

de gjorde förut. 

Rädsla för fysisk 

inaktivitet 

Sårbarhet När kroppen sviker 
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Etiska överväganden 

Författarna till studien har sedan början av arbetsprocessen kommit överens om etiska 

överväganden. Forsberg och Wengström (2013) skriver att man ska börja arbetesprocessen 

med att bestämma etiska överväganden vid en systematisk litteraturstudie. I studien har 

artiklar valts som är godkända av en etisk kommité. Alla artiklar som ingår i studiens resultat 

är redovisade (Bilaga C). Författarna har satt sin förförståelse inom parentes och har inte 

medvetet undanhållit eller förvrängt material som kan ha påverkat studiens slutgiltiga resultat. 

(Codex, 2016a). Lojalitet och hänsyn har visats till medarbetare och handledare (Codex, 

2016b).  

 

Resultat 

I studiens analysprocess har tre kategorier arbetats fram: När kroppen sviker, Personalens 

bemötande är avgörande för patientens återhämtning och Återhämtningsprocessen. I 

slutet av varje kategori återberättas innehållet i en sammanfattning.  

 

Syftet med studien är att beskriva patientens upplevelse av att leva efter stroke. 

 

När kroppen sviker 

Den förändrade kroppen kunde bidra till konsekvenser för den strokedrabbade. Det kunde 

påverka självkänslan och engagemanget i praktiska och sociala aktiviteter ( Taule, Strand, 

Skouen & Råheim, 2015; Taule & Råheim, 2014). För många kunde det vara svårt att 

acceptera den förändrade livssituationen (Wottrich, Åström & Löfgren, 2012; Rejnö & von 

Post, 2007). Den förändrade kroppen kunde bidra till en trötthet som tvingade patienten till ett 

nytt tempo (Rejnö & Von Post, 2007; Wottrich et al, 2012; Dalvandi, Heikkilä, Maddah, 

Khankeh & Ekman, 2010). Att tappa kontrollen över kroppsliga funktioner kunde påverka 

patientens värdighet och sociala liv (Taule & Råheim, 2014; Taule et al., 2015) och gav en 

känsla av att förlora sin autonomi (Tholin & Forsberg, 2014; Taule et al, 2015). Försämrad 

social kapacitet kunde bidra till att den strokedrabbade blev ensam och isolerad (Taule et al., 

2015; Dalvandi et al., 2010). När kroppen inte löd uppkom känslor som förvirring, sorg och 

oro. Man blev sårbar och det kunde upplevas som en förlust i vardagen (Andersson & 

Hansebo, 2009; Wottrich et al., 2012; Taule et al 2015).  
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Många strokedrabbade upplevde en rädsla över att få en ny stroke (Lou, Carstensen, Möldrup, 

Shahla, Zakharia & Palmhöj Nielsen, 2016; Wottrich et al., 2012) och tankar kring liv och 

död cirkulerade (Taule et al.,2015). Stroken upplevdes förödande för deras liv och många 

upplevde förändringar i vardagen på grund av att de var i behov av hjälp (Dalvandi et al., 

2010; Rejnö & Von Post, 2007). Många kände skuld, maktlöshet och frustration över att 

behöva be andra människor om hjälp och man kände sig som en börda för andra (Dalvandi et 

al., 2010; Wottrich et al., 2012; Taule & Råheim, 2014). Många strokedrabbade upplevde 

obehag när människor såg på dem som annorlunda. Vissa upplevde att synliga symtom 

underlättade för att människor runt omkring dem skulle förstå tillståndet. Andra upplevde 

osynliga symtom som enklare då de inte behövde oroa sig för hur människor såg på en (Taule 

& Råheim, 2014).  

 

Sammanfattning 

En stroke kunde komma plötsligt och innebar stora förändringar i vardagen. Strokedrabbade 

upplevde en rädsla över att bli fysiskt inaktiv och att de inte kunde utföra uppgifter som man 

brukade göra. I samband med detta uppkom en rädsla att bli en börda för andra människor 

genom att behöva be om hjälp. Det innebar sorg, oro och en känsla av att förlora sin värdighet 

och autonomi. Den strokedrabbade upplevde en förlust i livet och den nya livssituationen 

kunde vara svår att acceptera.  

 

Personalens bemötande är avgörande för patientens återhämtning 

Strokedrabbade personer upplevde vissa brister i omvårdnaden. Vårdpersonal upplevdes 

respektlösa och stressade och sjukhusvistelsen kunde upplevas som kaotisk och förvirrande 

(Lou et al., 2016 ; Tholin & Forsberg, 2014). Bristande kunskap om stroke samt dålig empati 

från vårdpersonal kunde leda till oro och rädsla hos patienten. Att inte få tillräckligt med 

information om rutiner upplevdes som ett orosmoment. De kunde känna sig dåligt 

informerade om sin situation och saknade ibland skriftlig information då det var svårt att ta till 

sig enbart muntlig information (Tholin & Forsberg, 2014; Lou et al., 2016). Bristande möten 

mellan vårdpersonal och patient kunde göra patienten hjälplös och osäker inför vad man 

vågade hoppas på (Taule et al., 2015). 

 

Vårdpersonal med gott uppförande och professionellt kunnande var viktigt för den 

strokedrabbade. Specialutbildad personal på en strokeenhet hade högre kompetens inom 
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ämnet, vilket ökade tryggheten för patienten. Strokedrabbade uppskattade trevlig personal och 

personliga läkare och att de blev sedda som unika individer (Rejnö & Von Post, 2007; Taule 

et al., 2015). Ett möte mellan vårdpersonal och patient som vilar på engagemang, empati och 

jämlikhet upplevdes positivt. Att vårdpersonalen trodde på patienten och dennes framgångar 

ökade självförtroendet. Stöttning, uppmuntran och att personalen var hjälpsamma, lyhörda 

och omtänksamma var av stor vikt i människans fokus på återhämtning (Andersson & 

Hansebo, 2009; Taule et al., 2015). Somliga strokedrabbade beskrev att de inte uppfattade 

någon tidsbrist hos vårdpersonal under sin sjukhusvistelse och upplevde därmed att de fick 

den tid de behövde. De kände sig uppmärksammade av vårdpersonal (Tholin & Forsberg,  

2014; Rejnö & Von Post, 2007; Andersson & Hansebo, 2009).  

 

Positiv sjukhusvistelse uppnåddes när vårdpersonalen visade empati och hade god kompetens. 

Att vårdpersonal kunde sätta sig in i patientens behov gav en känsla av att vara i goda händer. 

Stöd och omtanke från vårdpersonal upplevdes som ovärderligt av patienten (Tholin & 

Forsberg,  2014; Lou et al., 2016). Vårdpersonal ansågs vara ett säkerhetsnät och en 

informationskälla som gav stöd och råd i återhämtningsprocessen (Lou et al., 2016; Rejnö & 

Von Post, 2007). 

 

Sammanfattning 

Det framkom att patientens upplevelse av omvårdnad vid stroke kunde skilja sig åt. Vissa 

upplevde respektlöshet, tidspress, bristande empati och kunskap hos vårdpersonalen, vilket 

kunde leda till oro och förvirring för patienten. Andra kände sig väl omhändertagna och 

trygga i vårdpersonalens händer. Stöttning, empati,  lyhördhet och hög kompetens hos 

vårdpersonal upplevdes positivt.   

 

Återhämtningsprocessen 

Resultatet påvisade att rehabilitering, hopp, vårdplanering och sociala relationer var 

grundstenar i återhämtningsprocessen.  

 

I studier framkom det att rehabilitering upplevdes som den viktigaste delen i 

återhämtningsprocessen (Dalvandi et al., 2010; Rejnö & von Post, 2007) och att grundstenar i 

rehabiliteringprocessen var fysisk träning, envishet och kämparglöd (Wottrich et al., 2012). 

Det förekom både individuell träning samt träning i grupp vilket upplevdes som positivit 

(Rejnö & Von Post, 2007; Lou et al., 2016). I rehabiliteringsprocessen kunde det uppstå 



  
 

12 

försämringar och perioder av att återhämtningen avstannade. Det kunde vara svårt att 

acceptera för patienten och gav en känsla av rädsla och bitterhet. Märkbara förbättringar 

upplevdes som lycka och lättnad och gav hopp om mer förbättring (Taule & Råheim, 2014; 

Taule et al., 2015). Hopp och motivation hos patienten kunde uppnås genom att fokusera på 

vad patienten fortfarande var kapabel till att göra (Lou et al., 2016) . Patienter upplevde viss 

skillnad mellan rehabilitering under sjukhusvistelse och rehabilitering inom kommunal vård. 

Under sjukhusvistelsen var rehabilitering intensiv, individualiserad och handleds av 

professionell vårdpersonal. I kommunal vård upplevdes intensiteten lägre och inte lika 

flexibel då det var många regler som måste följas. Sämre rehabilitering kunde också relateras 

till färre vårdpersonal och tidspress vilket kunde ge en känsla av övergivenhet och frustration 

hos patienten (Tholin & Forsberg, 2014; Taule et al., 2015; Dalvandi et al., 2010).  

 

Tankar kring hur framtiden skulle se ut var vanligt förekommande hos strokedrabbade. Hopp 

om att få tillbaka krafter och att återgå till den personen man var före stroken var av stor vikt i 

återhämtningsprocessen (Rejnö & Von Post, 2007; Andersson & Hansebo, 2009; Lou et al., 

2016; Taule et al., 2015). Hopp var en stor motivationskälla till att återfå god hälsa och återgå 

till aktiviter man gjorde innan man drabbades av stroke. Vårdteamet ansågs vara till stor hjälp 

till att finna hopp i tillfrisknandet (Wottrich et al., 2012; Taule et al., 2015; Dalvandi et al., 

2010).  

 

En god och tillitsfull relation till sjuksköterskan underlättade återhämtningsprocessen. En 

tydlig plan för patientens återhämtning var önskvärd (Wottrich et al., 2012; Andersson & 

Hansebo, 2009). Patienten föreslog att en koordinator borde finnas till hands för att underlätta 

planeringen av återhämtningen. Detta var med fördel en sjuksköterska som patienten kunde 

anförtro sig till (Langduo, Dongxia Xiao & De Bellis, 2015).  Patientens delaktighet var 

betydelsefull då det stärkte patienten i sin återhämtning. Likväl kunde patienters behov av att 

lära sig mer om sjukdomen och dess framtida rehabilitering ignoreras av vårdpersonal. Vissa 

patienter ansåg sig inte vara delaktiga i vården men accepterade ändå att andra tog hand om 

dem och deras vårdplanering (Andersson & Hansebo, 2009; Tholin & Forsberg, 2014; 

Langduo et al., 2015).  

 

Sociala relationer upplevdes positivt genom att man samtalade och delade sina erfarenheter 

med andra drabbade (Andersson & Hansebo, 2009; Tholin & Forgberg, 2014). Att socialisera 

med andra kunde bidra till förbättrad återhämtning genom att man hjälpte varandra att hålla 
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hoppet uppe och det gav en känsla av att inte vara ensam i sin situation (Tholin & Forsberg, 

2014; Rejnö & Von Post, 2007; Andersson & Hansebo, 2009). Sjukdomen kunde ge en känsla 

av sorg. Familjen upplevdes vara ett gott stöd i sorgeprocessen. Familjen var ett viktigt stöd 

både under sjukhusvistelsen och efter hemgång. Den strokedrabbades partner upplevdes vara 

till stor hjälp i vardagen. Partnern brydde sig och märkte om man hade en dålig dag (Lou et 

al., 2016; Andersson & Hansebo, 2009). Värdefulla relationer upplevdes som en nödvändig 

del i vardagen för att uppnå livsglädje efter en stroke. Att återgå till tidigare sociala roller 

ansågs viktigt i återhämtningsprocessen även om det kunde kännas obehagligt (Taule et al., 

2015).  

 

Sammanfattning 

En bra rehabilitering upplevdes vara den viktigaste delen i återhämtningsprocessen för den 

strokedrabbade. Professionell handledning, individualiserad träning och envishet ledde till 

goda träningsresultat. Hopp var ett återkommande begrepp i reslutatet. Hopp var en 

motivationskälla till att komma tillbaka till den personen man var före stroken och att återfå 

sina krafter. Vårdpersonal upplevdes vara till stor hjälp när hoppet svek. En vårdplanering där 

patienten var delaktig uppskattades, då denne själv kunde vara med och bestämma om sin 

framtid. Att vårdplaneringen genomfördes tillsammans med en tillitsfull sjuksköterska 

upplevdes positivt. Sociala relationer i form av andra strokedrabbade och familjemedlemmar 

var av stor vikt i återhämtningsprocessen för att återigen uppnå livsglädje.  

 

Diskussion 

Här diskuteras studiens metod och resultat med de styrkor och svagheter som framkommit, 

samt om resultatet är överförbart till andra sammanhang. 

 

Metoddiskussion 

Här följer en diskussion om fördelar och nackdelar med den valda metoden.  

 

Datainsamling 

Utifrån studiens syfte valde författarna ut relevanta sökord som användes som grund i 

sökningen. För att rikta sökningen och minska ”brus” nyttjade författarna andra artiklars 

nyckelord (Axelsson, 2015). De första sökningarna gjordes i Cinahl på grund av att denna 

databas fokuserar på omvårdnad. För att inte begränsa sökningen användes även Pubmed och 
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Psykinfo vid senare sökningar (Forsberg & Wengström, 2013). Att söka i olika databaser ger 

ökad trovärdighet i arbetet (Henricson, 2014). Testsökningar gjordes i Cinahl för att 

kunskapen kring sökningen skulle bli bättre samt för att kontrollera vilket utbud sökningarna 

gav.Vi upplever att testsökningen underlättade den kommande systematiska sökningen.  

Sökningarna på databaserna gjorde författarna enskilt. Vi möttes sedan för att diskutera och 

kontrollera urvalet av artiklar samt om det fanns dubbletter. Vid sökningen användes de 

booleska opertorerna AND och OR för att rikta och utöka antalet träffar.  Den booleska 

operatoren NOT uteslöts för att undvika att sökningen begränsas (Forsberg & Wengström, 

2013).  

 

Artiklar publicerade år 2006 eller senare användes för att studien skulle utgå från aktuell 

forskning. Artiklar skrivna på andra språk än engelska och svenska exkluderades. Det innebär 

att artiklar som kan vara relevanta till vårt syfte filtrerats bort, vilket kan ses som en svaghet. 

Enligt Axelsson (2015) kan artiklar sökta på specifika språk innebära begränsningar i 

artikelsökningarna. Då författarna inte behärskar annat språk kunde det ha gett ett missvisande 

resultat att ta med dessa artiklar, vilket ger studien större trovärdighet. En svaghet i arbetet 

kan vara att forskningen är gjord i olika länder med olika miljöer. Axelsson (2015) beskriver 

att länderna där forskningen är gjord kan ha betydelse för resultatet. Författarna anser dock att 

kontexten är överförbar i relation till studiens syfte. Wallengren och Henricson (2014) menar 

på att en tydlig urvalsbeskrivning ökar bekräftelsebarheten i studien. I resultatet används 

artiklar där patientperspektiv framkommer tillsammans med anhörigperspektiv eller 

vårdgivarens perspektiv. Dessa artiklar togs med för att innehållet var relevant och 

innehållsrikt till vårt resultat, men endast patientperspektivet redovisas.  

 

Kvalitetsgranskning och dataanalys 

Granskningsprocessen påbörjades redan vid sökningar av artiklar då titel och abstract lästes. 

Om dessa artiklar ansågs relevanta till studiens syfte lästes sedan artikeln i fulltext. Gallring 

av artiklar gjordes strukturerat och dokumenterades (Kristensson, 2014). För vidare 

kvalitetsgranskning användes en granskningsmall för kvalitativa studier. Författarna delade 

upp artiklarna för att granska dem på olika håll för att minimera tidsåtgången. Detta upplägg 

kan minska trovärdigheten i studien (Henricson, 2014), vilket vi i efterhand har 

uppmärksammat. Efter kvalitetsgranskning exkluderades de artiklar som inte svarade på 

studiens syfte eller uppfyllde de fastställda kvalitetskraven för att öka studiens kvalité 

(Kristensson, 2014).  
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Innehållsanalysen som användes under arbetets gång har fungerat bra då den hjälpte oss med 

att strukturera analysprocessen och att arbeta fram utsagor, koder, subkategorier och 

kategorier. Utifrån de valda artiklarna arbetades gemensamt fram utsagor och koder som 

svarade an på studiens syfte. Vidare i analysarbetet kontrollerades kategorier och 

subkategorier av handledaren. Henricson (2014) påtalar att kontroll av resultatet av en extern 

granskare, triangulering, ökar trovärdigheten. Flertalet av de artiklar som valdes ut till 

resultatet påvisade liknande resonemang vilket stärker vårt resultat (Forsberg & Wengström, 

2013). Studiens resultat anses vara överförbart till klinisk verksamhet i olika kontexter. 

 

Forskningsetiskt resonemang 

Enligt Forsberg och Wengström (2013) har studien högre trovärdighet och bättre kvalité om 

författarna beskriver sina etiska ställningstaganden. Det etiska resonemang författarna kom 

överens om i arbetsprocessens uppstart har funnits med under hela arbetets gång. Författarna 

har inte lagt till, förvrängt eller tagit bort relevant material, vilket enligt Henricson (2014) 

stärker studiens etiska resonemang. Trovädigheten ökar då författarna inte har låtit 

förförståelsen påverka analysprocessen och resultatet (Forsberg & Wengström, 2013). 

 

Resultatdiskussion  

Syftet med denna systematiska litteraturstudie var att beskriva patientens upplevelse av att 

leva efter stroke. Övergripande fynd i studien var att personer som drabbats av stroke 

upplevde en rädsla och frustration när kroppen sviker, att hoppet var den största drivkraften 

samt att vårdpersonalens bemötande var avgörande för patientens återhämtning.  

 

När kroppen sviker 

Resultatet visade på att människor som drabbats av stroke upplevde frustration, maktlöshet 

och sorg över att kroppen inte längre var som förut. Detta ledde till osäkerhet inför framtiden 

och kunde påverka det sociala livet utifrån ensamhet och isolering. Patienten kunde känna 

förtvivlan över den förändrade livssituationen. Nationalencyklopedin (2016b) definerar 

förtvivlan som en känsla av vanmakt och olycka. Förtvivlan bidrar till att det blir svårt att 

hitta en inre balans (Delmar, 2010). Vi tror att upplevelsen av att kroppen förändras till stor 

del påverkar ens identitet, vilket påverkar den psykiska hälsan. Doyle et al, (2014) styrker 

detta resonemang då de i sin studie belyste informantens upplevelse av frustration, sårbarhet, 
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förtvivlan och ilska när kroppen inte längre fungerade som förut. Tutton, Seers, Langstaff och 

Westwood (2012) beskrev informanternas ledsamhet över att inte kunna göra det man kunde 

förut. I en studie av Hole, Stubbs, Roskell och Soundy (2014) redogjorde informanterna för en 

känsla av att förlora sin identitet och kontroll i vardagen. De skrev att informanterna kände sig 

som en börda för andra människor. Att vara beroende av andra gav en känsla av hjälplöshet. 

Detta resonemang styrker vårt resultat där det tydligt framgick att strokedrabbade upplevde 

sig vara en börda för familj och vänner. När anhöriga och närstående är delaktiga i en persons 

vård innefattar det personcentrerad vård (Hörnsten, 2013). I vårt resultat framkom det att 

många strokedrabbade var rädda för att återinsjukna i ytterligare stroke. Även Tutton et al, 

(2012) belyste detta och beskrev en osäkerhet hos informanterna över när nästa stroke skulle 

inträffa.  

 

Hopp som drivkraft  

En människas liv är ständigt i rörelse, vilket innebär att när livssituationen i en människas liv 

förändras, framträder hopp tydligare. Hopp är en känsla som riktas på framtiden, den medger 

att en människa med hopp vill få en förändrad livsituation. Ordet hopp kan förknippas med en 

längtan att bli återställd eller att kunna återgå till tidigare vardag. Hopp ger människor energi 

till att kunna hantera och klara av svåra livssituationer (Delmar, 2010). Hopp upplevdes vara 

en stor drivkraft i återhämtningsprocessen. I vårt resultat framkom det att många patienter 

använde hoppet som motivationskälla för att återfå tidigare funktioner och återgå till tidigare 

aktiviteter. Vi anser att patienten bör bibehålla hoppet under hela återhämtningsprocessen och 

att denne ska få den hjälp som behövs för att se positivt på framtiden. Förlorar patienten 

hoppet kan återhämtningen bli svår och stillastående. Tutton et al, (2012) påtalade att det 

kunde uppstå svårigheter för vårdpersonal att hjälpa en person som förlorat hoppet. De 

beskrev även att det var viktigt att patienten fick hjälp med att sätta realistiska mål för att inte 

förlora hoppet. Willman (2012) beskriver vikten av att man som vårdpersonal utgår från 

personcentrerad vård och ser det unika i varje människa och situation. Connell, McMahon och 

Adams (2014) belyste i sin studie att informanter med en försämrad kroppshalva upplevde 

frustration när träningen inte gav förbättring vilket kunde leda till att man förlorade hoppet.  

 

Ytterligare delar i återhämtningsprocessen är rehabilitering och vårdplanering. Studiens 

resultat visade på att informanterna ansåg att träning och rehabilitering var det viktigaste i 

återhämtningsprocessen. Envishet, kämparglöd och fysisk träning var viktiga grundstenar i 

rehabiliteringen. Utifrån klinisk erfarenhet ser vi att patienten med hjälp av vårdpersonal gör 
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framsteg och risken för att förlora funktioner minskas då rehabilitering påbörjas i tidigt skede. 

Att påbörja rehabilitering så snabbt som möjligt gör att prognosen för den drabbade förbättras. 

En nedsättning av fysisk och psykisk kondition kunde göra patienten oförmögen att 

vilja/kunna förbättras, vilket ledde till att patientens hälsa och välbefinnande försämras 

(Walter, Hale & Smith, 2015). Ekstam, Tham och Borell (2011)  påtalade att tidig 

rehabilitering som gav märkbara resultat gav positiv feedback för patienten. Därför behöver 

patienten vårdpersonalens hjälp med tidig rehabilitering (Terént, 2007). Önskvärd 

rehabilitering innefattar enligt Edner (2012) individualiserad och intensiv träning, 

omhändertagande vårdpersonal med patientfokus och ett tydligt träningsschema vid hemgång. 

Di Omnia (2014) beskriver att han tyckte att vården såg olika ut för olika individer beroende 

på ålder och sjukdomens utfall. Han skriver om känslan av orättvisa som uppstod när han 

kände att han fick bättre vård än sin äldre rumskamrat. Anledningen till det trodde han var att 

rumskamratens återhämning krävde mer personalinsatser på grund av hans höga ålder. Vi 

upplever att alla människors besvär efter stroke ser olika ut, därför anser vi att det är extra 

viktigt med personcentrerad vård för att uppnå bra resultat av återhämtningen. 

Personcentrerad vård har visat sig förbättra samarbetet mellan vårdpersonal och patient 

(Willman, 2012). Studiens resultat visade att patientens delaktighet och ett bra samarbete med 

vårdpersonal var av stor vikt för bra resultat i rehabiliteringsprocessen. Vi anser att en 

strukturerad planering tillsammans med patienten för dennes vård är av stor vikt. Patientens 

upplevelse är subjektiv, det vill säga att varje patient är en enskild individ med olika 

livserfarenheter. Därför bör patienten vara delaktig så långt det är möjligt. Hörnsten (2013) 

menar på att personcentrerad vård ökar möjligheter och ansvarstagandet över sin egna vård 

för patienten.  

 

Vårdpersonalens bemötande är avgörande för patientens återhämtning 

I vårt resultat framkom det vad en bristande vårdrelation kunde bidra till. Vårdpersonal som 

inte visade empati och var stressade kunde bidra till att sjukhusvistelsen upplevdes kaotisk för 

patienten. Vi tror att ett sämre bemötande från vårdpersonal försämrar motivationen och 

återhämtningsprocessen för patienten. Om vårdpersonalen upplevs stressad uteblir den 

personcentrerade vården. Personer som drabbats av stroke försöker att hantera sin utsatta 

situation. Då är det extra viktigt att vårdpersonal visar förståelse och empati för att inte bidra 

till ytterligare känslor av osäkerhet och maktlöshet. White, Brady, Saucedo, Motz, Sharp och 

Birnbaum (2015) påtalade i sitt resultat hur viktigt det var att vårdpersonalen lyssnade på 

patienten och tog denne på allvar för att undvika konsekvenser i vidarearbetet. Enligt Willman 
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(2012) krävs ömsesidig tillit, respekt och lyhördhet för att uppnå den personcentrerade vård 

som vore önskvärd för patienten. Bolte Taylor (2006) beskriver upplevelsen av att känna sig 

förnärmad som patient under sjukhusvistelse. När vårdpersonal inte tog ögonkontakt, var 

tidsbegränsade och stressade kunde det istället leda till att patienten blev tillbakadragen och 

kände sig i vägen. Om inte vårdrelationen fungerade blev det ingen framgång i 

återhämtningsprocessen.  

 

Vi beskriver i vårt resultat vad en bärande vårdrelation bör innefatta. Vårdpersonal skulle vara 

personlig, kunnig och tillmötesgående. Vi anser att professionell personal kan hjälpa patienter 

utan hopp att återfå hoppet samt att patienterna blir motiverade och målinriktade med en god 

vårdrelation. Patienterna vågar öppna upp sig och kan tillsammans med vårdpersonal bearbeta 

känslor och tankar kring den nya livssituationen. White et al (2015) beskrev i sin studie att 

patienter upplevde att det var viktigt att vårdpersonal lärde känna patienten och dennes unika 

situation. Tutton et al (2012) styrker våra tankar då de skrev att personal var viktigt om 

patienten hade förlorat hoppet, samtidigt som det var viktigt att personalen ej gav falska 

förhoppningar, då patienten kunde bli besviken på resultatet. I kompetensbeskrivning för 

legitimerad sjuksköterska (2005) står det att sjuksköterskan ska utifrån en humanistisk 

människosyn visa omsorg och respekt för patienten och ta till vara dennes kunskaper och 

erfarenheter då det är patienten som känner sin egen kropp. Vår teoretiska referensram med 

personcentrerad vård yttrar sig på det sätt att personen är i centrum och delaktig i sin vård. 

 

Vi anser att vårdpersonal bör vara lyhörd och kunna lägga sina föreställningar åt sidan för att 

uppnå delaktighet och en god omvårdnad för varje enskild individ med 

funktionsnedsättningar. I vårt resultat framkom det att informanter upplevde informationen 

som en viktig del i vården. Utan framgångsrik information kunde oro och frustration uppstå. 

Även Rhodes et al., (2003) uppmärksammade i sin studie att patienten värderade information 

högt.  
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Slutsats 

I vårt resultat framkom det att patienten upplevde att återhämtning med individualiserad 

rehabilitering var viktigt för att återfå förlorade eller försämrade funktioner efter stroke, samt 

att god kunskap hos vårdpersonal upplevdes betryggande. Det framkom även att patienten 

uppskattade innehållsrik och tydlig information. Vårdpersonalen borde arbeta utifrån 

personcentrerad vård för att patienten skulle uppnå goda resultat i återhämtningsprocessen.  

 

Kliniska implikationer 

Studiens resultat kan implementeras framför allt i sjukhusmiljö, men också i vård i hemmet. 

Ett professionellt förhållningssätt från vårdpersonal med empati, lyhördhet och stöttning ger 

den strokedrabbade hopp i sin återhämtning från funktionsnedsättningar. I studiens resultat 

framkom det att strokedrabbade personer hade skilda upplevelser om delaktigheten i vården. 

Det är därför viktigt att vårdpersonal bjuder in personen till att vara delaktig i sin 

vårdplanering. Då vårdpersonal förstår patientens upplevelse av återhämtning från 

funktionsnedsättningar efter stroke kan han/hon se det unika i personen och ge den 

individualiserade omvårdnad som just den personen behöver för bästa återhämtning.  

 

Förslag till vidare forskning 

Utifrån studiens resultat uppfattar vi en brist i informationsflödet till patienten. Många 

patienter upplever att informationen är bristfällig på så vis att det är mycket att ta in och det 

kan även vara svårt att förstå vad som sägs. Vidare forskning om hur man når fram med 

information till patienten på så sätt att patienten förstår och kan ta till sig av den vore önkvärt 

för att dennes sjukdomstid och framtid ska bli tryggare.  
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resultat) 
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Urval (antal, beskrivning, 

representativitet) 

Ej 

acceptabelt 

Låg Medel God 

Patienter med 

strokeupplevelse 

Ej 

undersökt 

Liten andel Hälften Samtliga 

Bortfall Ej angivet >20% 5-20% < 5% 

Bortfall med betydelse för 

resultatet 

Analys 

saknas/ Ja 

 

Nej 

  

Kvalitet på analysmetod Saknas Låg Medel Hög 

Etiska aspekter Ej angivet Angivna   

Resultat     

Frågeställning besvarad Nej Ja   

Resultatbeskrivning 

(Redovisning, kodning etc.) 

 

Saknas 

 

Otydligt 

 

Medel 

 

Tydlig 

Tolkning av resultat 

(Citat, kod, teori etc.) 

Ej 

acceptabel 

 

Låg 

 

Medel 

 

God 

Diskussion     

Problemanknytning Saknas Otydlig Medel Tydlig 

Diskussion av  

egenkritik och felkällor 

Saknas Låg God  

Anknytning till tidigare 

forskning 

Saknas Låg Medel God 

Slutsats     

Överensstämmelse med 

resultat (resultatets 

huvudpunkter belyses) 

Slutsats 

saknas 

Låg Medel God 

Ogrundade slutsatser Finns Saknas   

Total poäng (Max 48p )                  p p 

 

p p 

P 

% 

Grad 

Grad I: 80%, Grad II: 70%, Grad III: 60% 

 

Titel/ Författare ______________________________________________________________ 



  
 

I 
 

Bilaga C Kvalitetsgranskning 

Artikel Författare, år, 

land, databas 

Tidskrift, titel Syfte Metod Resultat Kvalitet 

1 Andersson, Å., & 

Hansebo, G., 

2009, Sverige 

 

CINAHL 

Journal of Advanced 

Nursing.  Elderly 

peoples’ experience of 

nursing care after a 

stroke: from a gender 

perspective 

 

Utforska patientens 

upplevelse av 

omvårdnaden efter en 

stroke, ur ett 

genusperspektiv 

Kvalitativ studie med 

individuella intervjuer 

med öppna frågor. 

Bekvämlighetsurval: 5 

kvinnor och 5 män (66-

75 år). Personen skulle 

vara >66år och  vara i  

stånd att svara på 

frågorna. Alla inbjudna 

deltog.  

Det är skillnad på hur 

män och kvinnor 

uppfattar 

omvårdnaden 

relaterat till tidigare 

liv. Båda kön vill 

återgå till tidigare 

funktioner, men har 

olika målsättning.  

Grad I 

2 Tholin, H., & 

Forsberg, A., 

2014, Sverige 

 

CINAHL 

Scandinavian Journal of 

Caring Sciences. 

Satisfaction with care 

and rehabilitation among 

people with stroke, from 

hospital to community 

care. 

Undersöka hur personer 

med stroke, i olika åldrar 

och hälsostatus, upplever 

omvårdnad, 

rehabilitering, stöd och 

delaktighet på sjukhus, i 

primärvård och i 

kommunalvård. 

Kvalitativ intervjustudie. 

Ostruktuerarde 

intervjuer med 

uppföljningsfrågor. 

Strategiskt urval 

inklusion: Patientens 

första stroke, 6-12 mån 

innan intervju. 16 

inbjudna informanter 

varav 11 deltagande..  

Informanterna var 

nöjda med 

sjukhusvård men 

brister upplevdes i 

primär- och 

kommunalvård. 

Många var nöjda med 

sjukhusrehab, mindre 

nöjda med kommunal 

rehab. Brist på 

information och 

delaktighet. 

Grad I 



  
 

II 

Artikel Författare, år, 

land, databas 

Tidskrift, titel Syfte Metod Resultat Kvalitet 

3 Rejnö, Å., & Von 

Post, I., 2007, 

Sverige 

 

CINAHL 

Vård i Norden. Att 

vårdas på en 

kombinerad akut och 

rehabiliterande 

strokeenhet - Patienters 

upplevelser från 

vårdtiden.  

Studera patienters 

upplevelser av att vårdas 

på en kombinerad akut 

och rehabiliterande 

strokeenhet. 

Kvalitativ, beskrivande 

ansats. Samtalsintervjuer 

med uppföljande frågor. 

3 kvinnor och 2 män 

(66-87 år) som vårdats 

på strokeenhet. 

Informanterna kunde 

tala och förstod 

innebörden av 

deltagandet.  

Positiva upplevelser i 

form av personlig 

vård, trygghet och 

hjälpsamhet. Negativt 

att behöva byta sal 

och att kvällarna 

kändes långsamma. 

Grad I 

4 Langduo, C., 

Dongxia, L., & 

De Bellis., A., 

2015, Australien 

 

CINAHL 

Journal of Advanced 

Nursing, First-time 

stroke survivors and 

caregivers’ perception of 

being engaged in 

rehabiliation 

Utforska strokedrabbade 

samhällsindivider och 

deras vårdgivares 

uppfattning av att vara 

delaktiga i 

strokerehabilitering 

Kvalitativ tolkande 

design. Semistrukturerad 

intervju. 22 deltagare, 

patienters första stroke, 

engelsktalande och varit 

hemma från sjukhus 

minst 4 veckor. 

Känsla av otillräcklig 

engagemang och 

information från 

vårdpersonal trots 

patientens vilja till att 

lära om rehab och 

sjukdom. Brister i 

vårdkedjan skulle 

kunna förbättras med 

en 

kordinationsansvarig 

sjuksköterska. 

Grad I 



  
 

III 

Artikel Författare, år, 

land, databas 

Tidskrift, titel Syfte Metod Resultat Kvalitet 

5 Johansson, M., 

Ahlström, G., & 

Jönsson, A-C., 

2014, Sverige 

CINAHL 

British Journal of 

Community Nursing, 

Living with companion 

animals after stroke: 

experiences of older 

people in community 

and primary care 

nursing. 

Äldres upplevelse av att 

leva med sällskapsdjur 

efter stroke, och deras 

livsituation i relation till 

fysiska, psykologiska och 

sociala aspekter i 

återhämtningen efter 

stroke. 

Kvalitativ deskriptiv 

studie med 

semistrukturerad 

intervjuguide. 

17 av 46 deltagare 

uppfyllde kriterierna att 

ha sällskapsdjur, vara 

pensionerad, bor i sitt 

eget hem, kunde 

kommunicera och haft 

stroke ca 2 år innan 

intervjun. Ålder 62-88 år 

Informanterna anser 

att sällskapsdjur är 

positivt ur sociala 

aspekter. De förstår, 

ger värme och närhet 

och man får ett 

ansvar. Ger en känsla 

av säkerhet. 

Grad I 

6 Ellis, C., Focht, 

L. K., & 

Grubaugh, L. A., 

2013, USA 

 

CINAHL 

Neuro Rehabilitation. 

Perceptions of stroke 

recovery: An exclusion 

of communication and 

cognition 

Utforska 

strokeöverlevares 

upplevelser av egen 

återhämtning och 

resterande 

funktionsnedsättningar 

med specifik betoning på 

kommunikation och 

kognition. 

Kvalitativ metod. 

Intervju i fokusgrupp 

med grounded theory 

ansats. Individer i 

samhället med stroke de 

senaste 2 åren, >18 år, 

engelsktalande. 

Exklusion: Inga tidigare 

neurologiska sjukdomar 

eller följdsjukdomar 

efter stroke. 9 av 10 

deltog (37-86 år). 

6 av 9 upplevde sin 

återhämtning bättre 

än 90% och bara 

fysiska 

funktionnedsättningar 

rapporterades. 8 av 9 

upplevde försämrat 

minne och att man 

tappade ord vilket 

påverkade vardagen 

negativt.  

Grad I 



  
 

IV 

Artikel Författare, år, 

land, databas 

Tidskrift, titel Syfte Metod Resultat Kvalitet 

7 Cornnell, A. L., 

McMahon, E. N., 

& Adams, N., 

2013, UK 

 

CINAHL 

Elsivier. Stroke 

surviviors’ experiences 

of somatosensory 

impairment after stroke: 

An Interpretative 

Phenomenological 

Analysis 

Få en inblick i hur 

strokeöverlevare upplever 

somatosensoriska 

funktionsnedsättningar 

efter stroke. 

Kvalitativ ansats med 

fenomenologisk analys. 

Semistrukturerade 

utifrån intervjuguide. 

Ändamålsenligt urval.  

Individer i samhället 

med somatosensoriska 

funktionsnedsättningar. 

5 deltagare 45-75 år.  

Oro för olyckor och 

oförutsedda 

händelser relaterat till 

den påverkade 

kroppsdelen. Vissa 

upplever att 

rehabilitering i 

överkroppen glöms 

bort till förmån för de 

stora 

muskelgrupperna. 

Grad II 

8 Wohlin Wottrich, 

A., Åström, K., & 

Löfgren, M., 

2011, Sverige 

 

CINAHL 

Disability and 

Rehabilitation. On 

parallel tracks: newly 

home from hospital- 

people with stroke 

describe their 

expectations. 

Undersöka 

strokeöverlevares 

förväntningar av att 

komma hem och hur 

förväntningarna 

uppfylldes efter 

utskrivning under 3 mån 

hemma. 

Semistrukturerade, 

upprepade intervjuer 

med öppna frågor utifrån 

intervjuguide. 

Upprepade intervjuer. 

Strategiskt urval. 5 

deltagare 44-70 år. 

Inskriven på en 

rehabiliteringsavdelning 

och kunna uttrycka sin 

upplevelse. Exklusion: 

Afasi och demens. 

Informanterna kände 

sig tvetydiga. 

Säkerhet på sjukhus 

men skönt att komma 

hem. Viktigt att öva 

på vardagliga saker 

på sjukhus. Hade 

velat vara bättre 

innan hemgång. 

Nyckeln till fortsatt 

förbättring ansågs 

vara träning.   

Grad I 

  



  
 

V 

Artikel Författare, år, 

land, databas 

Tidskrift, titel Syfte Metod Resultat Kvalitet 

9 Tutton, E., Seers, 

K., Langstaff, D., 

& Westwood, M., 

2011, UK 

 

CINAHL 

Journal of Advanced 

Nursing. Staff and 

patient views of the 

concept of hope on a 

stroke unit: a qualitative 

study. 

Utforska upplevelsen av 

hopp hos patienter och 

anställda på en brittisk 

strokeavdelning. 

Etnografisk kombinerad 

kvalitativ metod. 

Ostrukturerade 

intervjuer med 

fördjupande frågor. 

Ändamålsenligt urval. 

10 strokeöverlevare och 

2 vårdpersonal (37-72 

år) 

Oro hos patienten 

över att ej komma 

tillbaka till vardagen.  

Envishet är en god 

egenskap för 

förbättring. 

Vårdteamet bör 

hjälpa till att hålla 

hoppet uppe. 

Grad I 

10 Taule, T., Strand, 

L-I., Skouen, J-

S., & Råheim, 

M., 2015, Norge. 

 

CINAHL 

 

Scandinavian Journal of 

Caring Sciences. 

Striving for a life worth 

living: stroke survivors’ 

experiences of home 

rehabilitation. 

Utforska mild till måttlig 

strokeöverlevares 

upplevelse av 

rehabilitering i hemmet 

efter tidig stöttad 

utskrivning från sjukhus. 

Kvalitativ tolkande 

intervju design användes 

i en randomiserad, 

kontrollerad studie. 

Ändåmålsenligt urval 

där 8 av 13 tillfrågade 

deltog (45-80 år). Alla 

hade behandlats på en 

strokeenhet på ett 

universitetssjukhus och 

skrevs ut tidigt med 

stöttning. 

Informanterna kände 

sig ensamma när 

personalen gått. En 

man upplevde 

meningen med livet 

genom att prata och 

träna med andra 

människor. Ordet 

hopp ansågs vara en 

drivkraft för vissa 

informanter.  

Grad I 

  



  
 

VI 

Artikel Författare, år, 

land, databas 

Tidskrift, titel Syfte Metod Resultat Kvalitet 

11 Taule, T., & 

Råheim, M., 

2014, Norge. 

 

PubMed 

Disability and 

Rehabilitation. Life 

changed existentially: a 

qualitative study of 

experiences at 6-8 

months after mild 

stroke.  

Utforska upplevelser av 

strokeöverlevare, med 

mild stroke, som stöttas 

till tidig utskrivning med 

fortsatt rehabilitering 

hemma. 

Kvalitativ, deskriptiv 

intervjudesign. 

Informanter valdes ur en 

hemrehabiliteringsgrupp. 

8 av 10 inbjudna deltog 

(45- 80 år). Exklusion: 

informanter utan 

rehabiliteringsbehov 

eller med 

språksvårigheter.  

Emotionellt och 

existentiellt jobbigt 

med förändrad kropp. 

Hopp stor drivkraft i 

återhämtningen. 

Känsla av ensamhet i 

sin oro. 

Grad I 

12 Dalvandi, A., 

Heikklä, K., 

Maddah, S.S.B., 

Khankeh, H.R., 

& Ekman, S. L., 

2010, Iran 

 

PubMed 

International nursing 

review  Life experiences 

after stroke among 

Iranian stroke survivors. 

Belysa hur 

strokeöverlevare upplever 

och uppfattar livet efter 

stroke.  

Grounded theory ansats. 

Semistruktuerade 

intervjuer. 

Ändamålsenligt urval. 

10 av 59 inbjudna deltog 

(55-70 år) haft stroke 

senaste 3-6 månaderna. 

Begränsade 

möjligheter i 

vardagen. Svårt med 

sociala nätverk kan 

leda till isolering. 

Känsla av att vara en 

börda för andra. 

Brister i utbildning 

och rehabilitering. 

Grad I 

  



  
 

VII 

Artikel Författare, år, 

land, databas 

Tidskrift, titel Syfte Metod Resultat Kvalitet 

13 Lou, S., 

Carstensen, K., 

Möldrup, M., 

Shahla, S., 

Zakharia, E., & 

Palmhöj Nielsen, 

C., 2016, 

Danmark. 

 

PubMed 

Scandinavian Journal of 

Caring Sciences. Early 

supported discharge 

following mild stroke: a 

qualitative study of 

patients’ and their 

partners’ experiences of 

rehabilitation at home. 

Undersöka hur patienter 

med mild stroke och deras 

partner upplever och 

hanterar vardagen efter 

tidig stöttad utskrivning.   

Kvalitativ intervjustudie. 

Ändamålsenligt urval. 

22 patienter och 18 

partners (41-85 år) bo 

med partner i eget hem 

och kognitiv förmåga att 

intervjuas 

Tyggt, lugnt och 

skönt att vara i sitt 

eget hem. Rehab i sin 

egen takt. Fokus på 

aktiviteter som 

patienten fortfarande 

kunde genomföra gav 

hopp och motivation. 

Hopp om att bli ”mitt 

gamla jag”. 

Grad I 
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