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Bakgrund: Att som sjuksköterska vårda strokedrabbade patienter kan upplevas 

tidskrävande och känslosamt. Sjuksköterskornas upplevelse påverkas olika beroende 

vilka arbetsuppgifter sjuksköterskan ställs inför, t.ex. med känslor som stress vid brist 

på tid, känsla av otillräcklighet och osäkerhet vid minskad utbildningsmöjligheter. 

Sjuksköterskans kunskaper och upplevelser måste lyftas fram, då risken finns att 

omvårdnads kvaliteten brister och utvecklingen av strokevård annars stannar upp 

eftersom  sjuksköterskors hälsa och välmående är viktigt för en fungerande sjukvård. 

Syfte: Syftet var att beskriva allmänsjuksköterskans upplevelse av att vårda 

strokedrabbade patienter. 

Metod: En  litteraturstudie med tio kvalitativa vetenskapliga artiklar  som analyserades 

med en manifest kvalitativ innehållsanalys enligt Friberg. Sökningen av artiklar 

genomfördes via databaserna Cinahl, Pubmed och Medline.  

Resultat: I resultatet framkom fyra kategorier som beskriver allmänsjuksköterskans 

upplevelse av att vårda strokedrabbade patienter. Kategorierna var: En känsla av 

tillfredsställelse, en känsla av stress, avsaknad av utbildningsmöjligheter samt hoppet 

som drivkraft. 

Slutsats: Sjuksköterskor upplever att de behöver stärka sitt yrkeskunnande inom stroke 

området med kontinuerlig utbildning. Med rätt kunskap kan de hantera överraskande, 
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livsavgörande akuta situationer. Sjuksköterskorna upplever också att det krävs god 

bemanning av sjuksköterskor för att minska stressen, de känner  tillfredsställelse av att 

ge rehabilitering och de upplever att hoppet är en drivkraft för att de ska kunna ge 

optimal vård. Sammanhållning och trivsel på arbetsplatsen betyder mycket och de 

upplever att arbetsglädje är nyckeln till vårdkvalite. 

  

Nyckelord 

Sjuksköterskor, strokevård, upplevelse   
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1 INLEDNING  

Stroke är en sjukdom som kan drabba vem som helst, när som helst. Globalt sett är det 

den andra största dödsorsaken. I Sverige den tredje största dödsorsaken. I de nordiska 

länderna kämpar sjuksköterskor varje dag med att hålla patienten vid liv till det sista 

andetaget. Varje sekund, varje handling, varje handräckning blir avgörande för 

patientens framtid. Under sjuksköterskors arbetsdag behöver snabba prioriteringar 

utföras. Det är vanligt att ronder missas på grund av tidsbrist, sjuksköterskor skadas, då 

det slarvas med ergonomin i farten till nästa patient. Sjuksköterskor måste handskas 

med etiska dilemman i varje situation. Att vara fysisk snabb i sitt arbete räcker inte, utan 

tankeförmågan måste vara på sin spets. Sjuksköterskan utgör en nyckelroll inom 

strokevård. Kunskapen om sjuksköterskornas upplevelse måste lyftas fram, annars finns 

risk att utvecklingen av strokevården blir lidande, omvårdnads kvaliteten brister och 

patienterna upplever vårdlidande. Den problematik som föreligger idag är att forskning 

om sjuksköterskors upplevelse av att vårda strokedrabbade patienter finns i ytterst liten 

mängd, vilket gör att utvecklingen av vården stannar upp och riskerar att fallera både för 

sjuksköterskan och patientsäkerheten. Det är av stor vikt att sjuksköterskor trivs inom 

sitt yrke, annars finns risken att sjuksköterskor slutar och värdefull kompetens 

försvinner. 
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2 BAKGRUND 

 

2.1 Stroke  

Stroke är samlingsnamnet vid akut neurologisk bortfallssymtom som orsakas av 

kärlsjukdom i hjärnan. Orsaken är i 85 % av fallen en akut ischemisk stroke som 

betyder att det är en blodpropp som täpper till ett av hjärnans blodkärl. Blödning inne i 

hjärnan orsakas av 15% av fallen.Vid stroke blir det en cirkulationsstörning som leder 

till syrebrist i den drabbade delen av hjärnan med följd till att hjärnceller dör i området 

(Socialstyrelsen 2017). Vanliga symtom både i det akuta skedet och senare 

komplikationer kan vara känselbortfall, talsvårigheter, svårigheter att förstå 

sammanhang, synbortfall, sväljsvårigheter, förlamning. Hos vissa patienter som 

drabbats av stroke kommer symtomen förbättras eller försvinna. Många personer som 

drabbas av stroke kommer att få leva med nedsatt funktionsnedsättning (Jönsson 2012). 

Det finns flera olika riskfaktorer som bidrar till att utveckla stroke.Vid hjärnblödning är 

den största orsaken högt blodtryck, då vanligaste riskfaktorerna för akut ischemisk 

stroke är förmaksflimmer, diabetes, högt blodtryck, rökning eller för lite fysisk aktivitet 

(Socialstyrelsen 2017). 

 

2.2 Sjuksköterskans vardag då patienten har kognitiva förändringar 

För att en människa ska ha en fungerande vardag är individen beroende av att de 

kognitiva funktionerna fungerar optimalt. Det omfattar hur människan tänker, tar in och 

förstår information, problemlösning, minne, orientering i tid och rum samt förmågan att 

uttrycka sig. Olika funktioner påverkas beroende på var skadan i hjärnan sitter. Många 

strokedrabbade personer har känslor som lätt pendlar mellan skratt, gråt och har lättare 

att bli irriterad för småsaker (Johansson, 2012). Sjuksköterskor tycker inte alltid att 

patienter med stroke inser de praktiska konsekvenserna som deras medicinska tillstånd 

kan ha på deras dagliga liv. De kognitiva försämringarna leder oftast till minskad 

förmåga att fullständigt förstå sin funktionsnedsättning. Om patienten har svårt att 

förmedla sig är det svårt för sjuksköterskan att veta hur patienten var innan 

insjuknandet, då blir anhöriga en viktig informationskälla för att kunna förstå patienten 

på ett djupare plan (Struwe, Baernholdt, Noerholm & Lind, 2013 ; Christensen & 

Feiring, 2016). 
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2.3 Sjuksköterskans vardag relaterat till patientens rehabilitering och vård 

Individanpassad rehabilitering, med stöd av sjukgymnast, sjuksköterska och läkare, 

behöver startas så tidigt som möjligt efter insjuknandet. Det individuella rehabiliterings 

programmet ska fortsätta så länge personen har behov av detta. Det är dock vanligt med 

livslångt träningsprogram för att kunna träna upp och behålla sin rörlighet 

(Socialstyrelsen, 2017). För att kunna planera dagen så att patienten kan guidas genom 

de dagliga utmaningarna krävs det förståelse hos sjuksköterskan om vilka delar som har 

skadat patienten neurologiskt. Hos sjuksköterskan krävs engagemang med stort tålamod 

(Loft, Poulsen, Esbensen, Iversen, Mathiesen & Martinsen, 2017; Struwe et al., 2013 ). 

Även om rehabilitering innefattar en stor del av behandlingen hos patienten, har många 

sjuksköterskor svårt att hitta sin roll. Det är många arbetsuppgifter som ska utföras 

samtidigt och när sjuksköterskan behöver ge extra stöd hos en patient, kan det ge 

negativa följder med de dagliga rutinerna hos resterande patienter när det tar mycket tid 

hos en patient vid omvårdnaden och rehabiliteringen. Att prioritera bort det som är 

viktigt för patienten är vanligt på grund av tidsbrist (Loft et al., 2017). 

Många sjuksköterskor känner stress vid brist på tid när känslan av att inte hinna utföra 

alla arbetsuppgifter infinner sig. Det gör att rehabiliteringen för patienter blir lidande. 

När känslan av stress uppkommer är det lätt att sjuksköterskor glömmer bort att lyssna 

på sin kropp, slarvar med ergonomin vilket leder till att  arbetsskador lättare inträffar. 

Det finns många patienter att vårda samtidigt som sjuksköterskan måste prioritera och 

organisera för dagens arbete (Cydnee, Seneviratne & Mather, 2009 ; Loft et al., 2017; 

Rejnö, Danielsson & Von post, 2013). I dagens sjukvård är det vanligt att 

sjuksköterskor arbetar underbemannade, då det beskrivs som svårt att prioritera 

tillgänglig tid för att gynna de mest behövande patienterna. (Rejnö et al., 2013 ; Loft et 

al., 2017).  

Vid vård och omsorg vid livets slut är det viktigt för sjuksköterskan att bevara 

människans värdighet, lindra lidande och sträva efter att ge personen en värdig död. De 

sjuksköterskor som har mer arbetslivserfarenhet har större livserfarenhet om hur 

traumatiska händelser ska bearbetas och  större självförtroende över att våga tillåta sig 

själv att visa känslor när någon patient dör. Många sjuksköterskor hävdar att genom att 

visa sina känslor vid traumatiska händelser bearbetas händelsen lättare. Detta ger större 

trygghet i sin yrkesroll samt lättare att hantera olika vårdsituationer (Rejnö et al., 2013). 

I sjuksköterskans arbetsroll kan egna känslor av lidande uppstå i samband med omsorg 

av andra människor. Det är viktigt att våga möta sina känslor, bearbeta och inte fly 
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undan för det som är obehagligt annars finns risken att drabbas av utbrändhet (Wiklund, 

2009). 

Sjuksköterskan är den som kommer med svåra besked till patienter och dess närstående. 

Ett välplanerat möte där läkare och sjuksköterska kan sitta i lugn och ro med de 

närstående samlade så att de ska kunna ta stöd av varandra när prognosen delges är det 

mest optimala, då det kräver tid och planering (Rejnö, Silfverberg & Ternestedt, 2017 ; 

Rejnö et al., 2013). Sjuksköterskor måste ofta prata om döden och det kan kännas 

betungande att prata om existentiella ting och behöva att ta hand om reaktioner av 

dåliga nyheter från patienter och dess närstående. Sjuksköterskor uppskattar ärlighet och 

anser att det är av stor vikt att alltid kunna berätta sanningen utan att försköna. Detta 

skapar förtroende och tillit för att kunna förbereda närstående för eventuella dåliga 

besked, det kräver dock kunskap och insikt (Ibid).  

Patienter som drabbats av stroke kräver hög avancerad omvårdnad efter det akuta 

omhändertagandet. Noggrann teknisk övervakning av de neurologiska funktioner och de 

vitala parametrarna medför att sjuksköterskor tidigt upptäcker förändringar. Att kunna 

läsa förändringarna genom utrustningen kan göra så att  sjuksköterskan känner trygghet 

och  kontroll. Därför blir utbildning i att få öva på sina färdigheter en viktig punkt för 

sjuksköterskor som arbetar på en strokeavdelning (Hedlund, Engström, Ekselius & 

Carlsson, 2008). Vid de tillfällen patienter med stroke blir frustrerade eller upprörda kan 

sjuksköterskor känna sig osäkra i situationen med patienten. Ökade kunskaper vid 

hantering av patienters olika beteende vid grundläggande sjuksköterskeutbildning skulle 

underlätta denna problematik (Christensen & Feiring, 2016 ; Hedlund et al., 2008). Att 

uppdatera sina egna kunskaper på egen hand finns inte mycket tid till. Strokeenheter 

skickar sjuksköterskor vid start av sitt nya arbete till en utbildning som innefattar olika 

ämnen inom stroke, dock ingenting om anatomi eller de psykiska funktionerna. Dessa är 

viktiga basområden att bemästra, då det finns stor brist hos många sjuksköterskor (Loft 

et al., 2017 ; Christensen & Feiring, 2016 ). 

Genom att reflektera över mentala bitar och sinnen kan sjuksköterskan få en större 

förståelse av vårdandets värld. Genom att förstå den värld som kontinuerligt förändras 

blir det lättare att handla i nya situationer. Oavsett om traumatiska händelser inom yrket 

ger lidande hos sjuksköterskan, blir hälsan en viktig faktor för att kunna 

upprätthålla  vård- och livskvalitet för både sig själv och patienten. Trots att det ser 

mörkt ut, kommer alltid hoppet att driva sjuksköterskan framåt menar Wärnå-Furu 

(2012). 
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3 TEORETISK REFERENSRAM  

Uppsatsen utgår från ett vårdvetenskapligt perspektiv, där fokus ligger på 

sjuksköterskans upplevelser av att vårda. Några av sjuksköterskans största uppgifter är 

att förebygga ohälsa, lindra lidande och tillämpa evidensbaserad hälso- och sjukvård 

utifrån ett helhetsperspektiv. Sjuksköterskan är som spindeln i nätet som ser till att allt 

fungerar runt patienten. Där sjuksköterskan behöver ha god kontakt med övriga i teamet 

som undersköterskor, läkare, arbetsterapeut, dietist, patient och dess närstående. Det är 

viktigt att belysa sjuksköterskors hälsa och välmående för att ha en fungerande sjukvård 

(Dahlberg & Segersten, 2010). 

 

3.1 Hälsa och välbefinnande 

Upplevelse av hälsa är olika för varje människa. Beroende på vilka värderingar och 

förutsättningar personen har. Sjuksköterskans upplevelse av sin egna hälsa har stor 

betydelse för om hen känner välbefinnande både i kroppsligt mående och inre harmoni. 

Det är stor betydelse om sjuksköterskan har förmågan att se livet med en positiv livssyn 

och kunna vara lycklig över det livet som pågår just nu. Det är viktigt att sjuksköterskan 

har balans i tillvaron. Balans mellan arbete, socialt liv och tid för återhämtning. 

Sjuksköterskans känsla av välbefinnande och hälsa beror också på hur relationerna ser 

ut med andra människor. En fungerande vardag både hemma och på arbetsplatsen. 

Känsla av välbefinnande uppkommer då sjuksköterskan får göra sådant som känns 

betydelsefullt, meningsfullt och är utvecklande i sin yrkesroll (Dahlberg & Segersten, 

2010). Enligt International code of ethics for nurses (ICN, 2012) har sjuksköterskor ett 

eget ansvar att ta hand om sin egna hälsa för att inte vårdarbetet ska äventyras (ibid). 

          

3.2 Hoppet 

Så länge hoppet finns kvar upplever människan meningen med livet. Hoppet kan leva 

kvar trots stora påfrestningar i livet. Förlorar människan tron på hoppet är livsgnistan 

förlorad. Därför är sjuksköterskans upplevelse av hopp viktig för att kunna använda det 

som glöd vidare till patienterna.  

Genom att ha kvar hoppet minskar sjuksköterskans egna lidande, stärker välbefinnandet 

och ger en god hälsa. Förmågan till att uppleva hopp är beroende av individens livssyn. 

Hoppet ger en källa till kraft ansamling till att orka kämpa vidare. Det är viktigt att inte 

förlora hoppet för att fortsätta vara en bra sjuksköterska (Benzein, 2012).  
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3.3 De vårdande 

Sjuksköterskans arbetssituation upplevs med en hög stressnivå och stora krav, 

tillsammans med en hög arbetsbelastning. För att sjuksköterskor ska kunna stödja 

patientens hälsoprocess och förmåga till att ge en kvalificerad vård, behövs en god 

vårdmiljö där arbetet känns meningsfullt, intressant och med en känsla av uppskattning. 

Ibland hamnar sjuksköterskor i situationer som känns svåra att klara av, då upplevelsen 

av att vårda en svårt sjuk patient påverkar känslomässigt. Det är då viktigt att få stöd 

från arbetskollegor och arbetsledning för att kunna bearbeta sina känslor. I dagens 

samhälle ökar sjukskrivningarna då trycket på arbetsplatserna är stor och det finns inte 

någon tid för återhämtning. Det är viktigt att belysa sjuksköterskors hälsa och 

välmående för att kunna ge en kvalificerad sjukvård (Dahlberg & Segersten, 2010). 

 

3.4 Lidande 

Sjuksköterskor möter många olika slags lidande inom sina yrkesverksamma år. 

Sjuksköterskan möter lidande genom att lyssna och samtala med patienter som mår 

dåligt och skaffar sig egna reflektioner om lidande.  På så vis få sjuksköterskan en 

bredare kunskap inom området. Som sjuksköterska kan egna känslor av lidande uppstå i 

samband med omsorg av andra medmänniskor. Det är viktigt att våga möta sina känslor, 

bearbeta och inte fly undan för det som är obehagligt annars finns risken att drabbas av 

utbrändhet. Genom att lära sig att bekämpa sina egna känslor av lidande som 

uppkommer i vårdandet av svårt sjuka patienter, blir det lättare att bearbeta och 

reflektera lidandet för att sedan kunna gå vidare.  Genom att lära sig att bemöta lidandet 

blir sjuksköterskan stärkt både på ett personligt och kunskapsmässigt plan (Wiklund, 

2009). 

 

4 PROBLEMFORMULERING 

Sjuksköterskor som arbetar med strokepatienter finner utmaningar varje dag på 

arbetsplatsen. Allt från att planera individuella behandlingar, coacha och stödja 

patienten, informera anhöriga om sjukdomen och vårda de komplikationer som finns 

hos den strokedrabbade. Det krävs tålamod inför varje patient eftersom sjukdomen 

förändrar en människa både psykiskt och fysiskt negativt som positivt. Kunskapen om 

sjuksköterskornas upplevelse måste lyftas fram, annars finns risk att utvecklingen av 

strokevård blir lidande, omvårdnads kvaliteten brister och patienterna upplever 
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vårdlidande. Tidigare forskning har lagt stor vikt på hur strokepatienter upplevt 

insjuknande eller hur anhöriga upplever när en familjemedlem har drabbats, vilka 

riskfaktorer som finns och hur vardagslivet ser ut efter sjukdom. Den här 

litteraturstudien beskriver hur sjuksköterskan upplever att vårda strokedrabbade 

patienter. Fokus riktas på sjuksköterskans upplevelse av att vårda strokedrabbade 

patienter, både i akutskedet på en vårdinrättning och inom rehabilitering. Den kunskap 

som erhålls från resultatet av den här uppsatsen kan bidra till större kunskaper om hur 

sjuksköterskan upplever sitt arbete med strokedrabbade patienter vilket i sin tur kan leda 

till arbets situationens och vårdrelaterade förändringar med en bättre hälsa hos 

sjuksköterskor som vårdar dessa patienter som följd.  

  

5 SYFTE 

Syftet var att beskriva allmänsjuksköterskans upplevelse av att vårda strokedrabbade 

patienter.   

 

 

6 METOD 

6.1 Design 

En litteraturstudie med kvalitativ ansats valdes. Syftet var att få en ökad förståelse över 

sjuksköterskors upplevelse av att vårda patienter som drabbats av stroke. Fakta från 

litteraturen och relevanta kvalitativa artiklar bearbetades och jämfördes för att få en 

bredare förståelse av fenomenet. Det är en induktiv studie vilket innebär att forskarna 

förutsättningslöst samlar ihop materialet och gör en avslutande reflektion med målet att 

samla in kunskaper och få en helhetsbild för sjuksköterskans upplevelse av att vårda 

strokedrabbade patienter (Kristensson, 2014).  

 

6.2 Datainsamling 

Datainsamlingen genomfördes under hösten 2018 då en litteraturöversikt utfördes att 

granska om det finns tillräcklig med forskning inom ämnet (Friberg, 2017). Databaserna 

Chinahl, Medline och Pubmed användes. Databaserna utgjordes av forskning med 

inriktningar inom omvårdnad, medicin, hälso- och sjukvård och psykologi. Det var 

vanligt att samma artiklar förekom i flera olika databaser. 

Vid artikelsökningen under datainsamlingen gjordes först testsökningar där sökord som 

Nurse, Stroke, Nursing care, Emotional, Experience, Nurse emotional, Hospital och 
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Quality. Trunkeringar användes tillsammans med olika sökord för att få en större bredd 

inom det valda ämnet. 

Antalet träffar visade över 200,000  artiklar och sökningen preciserades allt eftersom 

genom utökning av sökord. Urvalet omfattades av att läsa titeln och abstraktet noga för 

att få relevant överblick. Då artikeln verkade intressant och uppfyllde studiens 

inklusions krav, lästes artikeln i sin helhet för att få en djupare förståelse av innehållet 

vilket därmed styrde om artikeln skulle behållas eller förkastas.  

Sammanfattningsvis var antalet träffar i databaserna totalt 509. Av dessa lästes samtliga 

titlar varav 118 abstracts plockades ut och lästes enskilt av båda författare. Av dessa 

valdes 10 artiklar ut med relevans för att besvara studiens syfte (Bilaga 1). De 

vetenskapliga artiklarna var skrivna i Danmark (2 st), Finland ( 1 st), Kanada (1 st), 

England (4 st) och USA (2 st) och kunde inkluderas eftersom dessa länder har ett 

liknande system som Sverige.  

  

 

6.3 Urval 

Urvalet baserades på studiens inklusions- och exklusionskriterier. 

 

Inklusionskriterier bestod av artiklar som publicerades under åren 2008-2018. 

Granskade kvalitativa vetenskapliga artiklar som blivit  Peer Reviewed användes som 

inklusionskriterium, vilket innebär att forskare som är utestående från studien har 

granskat och gjort en bedömning av materialet. Inklusionskriterier var också att 

artiklarna skulle vara skrivna på engelska och kunna svara på syftet. 

Exklusionskriterier omfattade artiklar som förekom inom hemsjukvården. Länder som 

inte har samma vård eller samma ekonomiska förutsättningar som Sverige valdes bort 

för att få likvärdiga upplevelser. Dessa länder var Grekland, Kina och Iran. Även review 

artiklar valdes bort.   

 

6.4 Kvalitetsgranskning 

De utvalda vetenskapliga artiklarna som besvarade studiens syfte blev kritiskt 

granskade utifrån Fribergs (2017) granskningsmall för kvalitativ forskning (Bilaga 2 ). 

Mallen utgick från 14 frågor. Artiklar som fick lägre än 60 % besvarade frågor ansågs 

ha en låg kvalitet och vid 80 % besvarande frågor ansågs artikeln ha en hög kvalitet. 

Om artikeln inte kunde besvara hälften av frågeställningarna, så  exkluderades artikeln. 
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Totalt kunde alla tio vetenskapliga artiklar användas i studien, då alla uppnådde över 80 

% och hade en hög kvalitet ( Bilaga 2).  

 

6.5 Analys 

En manifest innehållsanalys användes där artiklarna analyserades i fem steg enligt 

Friberg, (2017) och Graneheim & Lundman (2003). Steg ett utfördes genom att läsa 

igenom valda vetenskapliga artiklars resultatdel flera gånger för att få en helhetsbild.  

Författarna läste artiklarna var för sig under första fasen för att minimera risken av 

feltolkning. Därefter sammanfattades tolkningarna av båda författarna. I steg två 

identifierades nyckelfynd, d.v.s meningsenheter som svarade mot syftet  i varje 

vetenskaplig artikels resultatdel. Detta för att samla in viktig och värdefull 

kunskapsinnehåll och information. I steg tre sammanställdes de valda vetenskapliga 

artiklarnas meningsenheter. Dessa kondenserades och koder bildades utifrån 

meningsinnehåll. I steg fyra identifierades kodernas likheter och skillnader utifrån 

meningsinnehåll och samlades i en grupp vilken bildade en underkategori. 

Underkategorier med liknande meningsinnehåll sammanfördes därefter till kategorier 

(Tabell I).  I  steg fem ska analysen presenteras så tydligt och läsbart i möjliga mån. 

Innebörd åt de nya underkategorierna ges genom att skapa en text utifrån de referenser 

som stödjer uppsatsen. Detta steg syns i resultatdelen. Enligt förförståelsen hade ingen 

av författarna någon erfarenhet eller relation till det valda ämnet. Författarna upplevde 

att det var ett intressant ämne att belysa, då stroke är vår tredje största dödsorsak i 

Sverige. Oavsett vilket arbetsområde sjuksköterskan än kommer att välja att arbeta 

inom kommer patienter med stroke påträffas. Enligt Henricson (2014) ökar resultatets 

pålitlighet och trovärdighet då förförståelsen av resultatet reflekteras och diskuteras 

mellan författarna. Genom att tillsammans reflektera kunde förförståelsens påverkan 

begränsas då två synvinklar diskuterades (ibid). Enligt Birkler (2008) går det inte helt 

att garantera att förförståelsen omedvetet påverkat resultatet då egen tolkning av 

materialet omedvetet kan ha färgat resultatet och på så vis påverkat studiens resultat 

(ibid).  
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Tabell I, Exempel på kvalitativ innehållsanalys  

Meningsenhet Kondensering Kod Underkategori Huvudkategori 

Det finns en känsla 

av tillfredsställelse 

där för att veta att du 

har hjälpt någon att 

bli bättre, när du går 

hem och vet att du 

gjort ett bra arbete 

(Barreca & Wilkins, 

2008).  

Känsla av 

tillfredsställelse 

och välbehag 

efter patientmöte 

under 

arbetsdagen. 

Tillfredsställelse 

och välbehag. 

Vikten av att känna 

tillfredsställelse 
 

 En känsla av 

tillfredsställelse 

I och med tidsbrist, 

finns det inte tid för 

kontinuerlig 

utbildning och 

professionell 

utveckling för 

sjuksköterskor, (Loft 

et al., 2018).  

Vid tidsbrist 

finns inte tid för 

kontinuerlig 

utbildning,  

Tidsbrist sätter 

stopp för 

utbildning. 

Minskade 

utbildningsmöjligheter. 
 

 Avsaknad av 

utbildnings- 

möjligheter 

 

 

 

6.6 Forskningsetiskaaspekter                                                                                           

    

Studien tog hänsyn till Helsingforsdeklarationen (2018) som betonar att stor vikt läggs 

vid informerat samtycke och att inga deltagare i studien skadas. Endast vetenskapliga 

artiklar som var godkända av en Etik kommitteér samt artiklar som inkluderar 

informationskravet, konfidentialitetskravet, samtyckeskravet och nyttjandekravet 

inkluderades i studien. Inför det insamlade materialet och vid analysen var författarna 

medvetna om sin förförståelse, detta för att få ett så sanningsenligt resultat som möjligt. 

(Wallengren & Henricson, 2014). Stor vikt lades på att värdighet, integritet och 

självbestämmande diskuterats samt att personuppgifter skyddas i berörda artiklar. Enligt 

Helsingforsdeklarationen (2018) har den enskilda människans lika värde och rätt till att 

bli respekterad oavsett bakgrund och funktion i samhället. (ibid). De forskningsetiska 

riktlinjerna innefattar att undvika skada, utnyttja, såra eller utsätta någon människa för 

risk. Deltagare har i enlighet med de etiska principerna rätt till välbefinnande och 
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säkerhet. Enligt Lag om etikprövning av forskning som avser människor, har deltagaren 

rätt till hälsa, frihet, personlig integritet och personlig sekretess (Kjällström, 2014).  

 

7 RESULTAT  

Analysen av artiklarna resulterade i fyra kategorier och elva underkategorier som 

beskriver hur sjuksköterskor upplever att vårda patienter som drabbats av stroke (Tabell 

II) .  

 

Tabell II, Analys av artiklarna 

Kategorier Underkategorier 

En känsla av 

tillfredsställelse  

• Vikten av att kunna uppmuntra  

• Vikten av att kunna informera stödjande 

• Vikten av att känna tillfredsställelse 

• Vikten av att känna till sina  egna 

begränsningar                                                              
 

 

En känsla av stress  

 

• Vikten av samarbete mellan yrkesgrupper 

Avsaknad av 

utbildningsmöjligheter 

• Brist på personal och tid 

• Minskade utbildningsmöjligheter 

Hoppet som drivkraft • Vikten av att kunna fokusera på glädjen 

• Vikten av att inge hopp 
 

 

En känsla av tillfredsställelse 

 Sjuksköterskorna beskrev att det krävdes tålamod i arbetet med stroke drabbade 

patienter. När rehabiliteringen gav gott resultat upplevde sjuksköterskor tillfredställelse. 

Dock framkom att det upplevdes som en svårighet att både ta hand om patienten, 

anhöriga och övriga arbetsuppgifter, då dessa tog mycket tid. Underkategorier som 

framkom var: Vikten av att kunna uppmuntra, Vikten av att kunna informera stödjande, 

Vikten av att känna tillfredseällelse samt  Vikten av att känna sina egna begränsningar.  
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Vikten av att kunna uppmuntra  

Det krävdes stort tålamod från sjuksköterskan att uppmuntra stora som små framsteg, 

samtidigt som sjuksköterskan var tvungen att fokusera på det som patienten redan hade 

kunnat, för att få patienten tillbaka till sitt tidigare liv innan insjuknandet. Dock 

upplevde sjuksköterskorna en viss tillfredsställelsen under rehabiliteringstiden enligt 

Barreca och Wilkins (2008). Några sjuksköterskor upplevde svårigheter vid 

rehabiliteringen när hen måste låta patienten själv klara av sina vardagliga utmaningar 

som att tex knäppa skjortan eller sätta på sig sina skor. Sjuksköterskorna ville gärna 

hjälpa till vid omvårdnaden, dock blev det inget framsteg av rehabilitering om 

sjuksköterskan hjälpte patienten (ibid).  

Sjuksköterskorna uppgav att inom rehabiliteringsenheterna lades stor fokus på att 

förbättra patientens fysiska funktion så att patienten kunde återvända hem så snart som 

möjligt. Detta innebar att minne och kognition inte alltid var prioriterat. Ibland upplevde 

sjuksköterskorna är det var svårt att sätta sig ner med någon för att prata om personens 

kognitiva funktionerna. Det kunde kännas kränkande men var oerhört viktigt att ta reda 

på innan patienten skickades hem (Tang, Price, Stephan, Robinson & Exley, 2017). 

 

Or sometimes trying to cover up that they’re having these problems, as well, 

wanting to appear like everything’s okay (Tang, Price, Stephan, Robinson & 

Exley, 2017, s.4)  

 

Vikten av att kunna informera stödjande  

Sjuksköterskorna lade mycket tid på stödjande samtal, coacha och uppmuntra patienten 

(Barreca & Wilkins, 2008 ; Tang, Price, Stephan, Robinson & Exley, 2017). Dock 

förekom arbetsuppgifter där sjuksköterskorna var tvungen att involvera de anhöriga. 

Sjuksköterskorna upplevde det som tredubbelt så stort arbete när hen var tvungen att ge 

stöd för både patienter, anhöriga samt själv planera omvårdnaden så att alla parter kände 

sig nöjda. Att få prata med anhöriga och deras känslor upplevde sjuksköterskorna som 

en mycket viktig arbetsuppgift, eftersom de ville minska risken för depression eller 

annan psykisk ohälsa hos närstående. Det förekom även svårigheter att balansera var 

patienten och anhöriga befann sig i processen av sin sjukdomen, för att kunna anpassa 

olika stödjande omvårdnadsåtgärder. Därför var kommunikation en viktig faktor enligt 

sjuksköterskorna. Sjuksköterskorna upplevde att anhöriga inte lyssnade och tog in vad 
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sjuksköterskan berättade när tex patienten var redo att få komma hem. Sjuksköterskorna 

upplevde att anhöriga redan bestämt sig för att den närstående som drabbats av stroke 

inte var redo att vårdas hemma. Detta upplevde sjuksköterskorna som en utmaning. Det 

var en lika stor utmaning när sjuksköterskan hade många arbetsuppgifter att utföra med 

patienten, samtidigt som hen måste finna en avslappnad situation tillsammans med 

patientens anhöriga. Detta upplevdes  som negativt och frustrerande när det tog mer tid 

att behandla närståendes frustration än att ta hand om den personen som drabbats av 

stroke. (Aadal, Angel, Langhorn, Pedersen & Dreyer, 2018; Lehto, Kylmä & Åstedt-

kurki, 2018).  

 

I spent more time talking with the relative about her frustrations in relation to 

the situation she was in, and suddenly it was all about her so to speak, and not 

about the patient. I thought it was a difficult dilemma to be in (Aadal, Angel, 

Langhorn, Pedersen & Dreyer, 2018, s. 875) 

 

 

Vikten av att känna  tillfredställelse 

 

Tillfredsställelsen upplevdes som stor hos sjuksköterskorna i arbete med denna 

patientgrupp som drabbats av stroke, genom att kunna hjälpa patienter mot bättre hälsa. 

Sjuksköterskor belyste sina arbetsuppgifter som glädjefyllt av att se alla framsteg som 

patienter på rehabiliteringen uppnådde. Det gav mycket arbetsglädje tillbaka till 

sjuksköterskan. Likaså all tacksamheten från patienter riktade till sjuksköterskorna för 

all omtanke, vård och omsorg som gav en meningsfullhet och lustfylld arbetsdag 

(Barreca & Wilkins, 2008; McGilton et al., 2011). En av orsakerna till att stor 

arbetsglädje var att sjuksköterskor upplevde att kommunikationen förbättrades när nya 

kommunikationsstrategier skapades. Med hjälp av bilder upplevde sjuksköterskan att 

både patienten och sjuksköterskan förstod varandra bättre, vilket sparade både tid och 

arbete samt minskade frustrationen hos sjuksköterskan (McGilton et al., 2011; Tang, 

Price, Stephan, Robinson & Exley, 2017). Genom patienten fann sjuksköterskan tid för 

anhöriga. När anhöriga blev sedda och bekräftade kände sjuksköterskan glädje. Det blev 

en familjekänsla som upplevdes hos sjuksköterskan. Dock kunde sjuksköterskan känna 

påfrestning av att alltid behöva känna sig stark, lugn och känslig i samband med patient 

och anhöriga kontakten. Sjuksköterskan kände att hen måste alltid vara förberedd på 
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frågor från anhöriga. Dock upplevdes det inte som negativt, utan detta upplevdes av 

sjuksköterskan som att större tillit från anhöriga (Lehto, Kylm ä & Åstedt-Kurki, 2018).  

 

There’s a fulfillment there to know that you’ve helped somebody get better, go 

home and to be the best they can be (Barreca & Wilkins, 2008, s. 42) 

 

 

Vikten av att känna till sina  egna begränsningar  

Sjuksköterskor på den akuta avdelningen upplevde att det blev oerhört viktigt att känna 

till sina egna begränsningar i att kunna bemöta och hantera olika varierande känslor hos 

patientens närstående. Professionella möten återspeglade sjuksköterskans erfarenheter 

att det var viktigt att träffa familjemedlemmarna och respektera deras personliga behov. 

Sjuksköterskorna beskrev vikten av att känna till sina egna begränsningar och ta hjälp 

av andra professioner som till exempel kuratorer (Lehto, Kylmä & Åstedt-kurki, 2018; 

Aadal, Angel, Langhorn, Pedersen & Dreyer, 2018 )  

  

Bu one of the most difficult things is right there in the shift, where the relatives 

are queuing outsidethe door...and you have a lot of work, because you have to 

read about the patients, and perhaps you just do not have the energy to be with 

the families...For the relatives, of course, it must be hugely frustrating to stand 

there, and they probably do not sense that we do not always have the energy to 

copewith them  (Aadal, Angel, Langhorn, Pedersen & Dreyer, 2018, s. 875) 

 

En känsla av stress  

En känsla av stress upplevdes av sjuksköterskor när vården inte kändes patientsäker. Ett 

sätt att minska belasningen av upplevd stress var gott sammarbete med andra 

yrkesprofessioner och trivsel på arbetsplatsen. Underkategorier som framkom under 

denna kategori var: Upplevelsen av bristande patientsäkerhet och Vikten av samarbete 

och trivsel.  

 

Vikten av samarbete mellan yrkesgrupper.  

Samarbetet mellan yrkesgrupper som sjuksköterskor och fysioterapeuter, bidrog till en 

minskad stress under arbetstiden. Kommunikationen och samarbetet mellan de olika 

yrkesgrupperna krävdes för att det skulle utföras på ett smidigt sätt med patienter som 
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drabbats av stroke. Många sjuksköterskor påpekade att den inre stressen minskade och 

att detta ingav en trygghet när det fanns en sammanhållning inom arbetsgruppen där 

personal och chefer kunde ge ett gott stöd och uppmuntran till varandra. Det var viktigt 

att ha roligt och att trivas med sina kolleger. (Lehto, Kylmä & Åstedt-kurki, 2018).  

 

Avsaknad av utbildningsmöjligheter 

Möjligheterna till kvalificerad utbildning minskade när sjuksköterskor upplevde att det 

förekom brist på personal och tid. Detta ledde till att sjuksköterskor upplevde sig 

otrygga, otillräckliga och osäkra som vårdare. Underkategorier 

framkom som: Brist på personal och tid samt Brist på kvalificerad utbildning.  

 

 

Brist på personal och tid 

Brist på personal var en av faktorerna som utsatte sjuksköterskor för lidande och som 

också påverkade patientsäkerheten. När det förekom personalbrist kunde rutiner och 

prioriteringar ändras helt på en avdelning. I och med tidsbrist, fanns det inte alltid tid för 

kontinuerlig utbildning och professionell utveckling för sjuksköterskor, utan egna 

strategier för arbetet var den enda vägen för sjuksköterskorna på strokevård (Loft et al., 

2018; McGilton et al., 2011). Ett av kunskapsområden som saknades, var utbildning för 

att kunna ta hand om patientens munhygien. Det fanns patienter som låg i sin 

patientsäng under längre tid som haft svårt att ta hand om sin egen munhygien, vilket 

kunde leda till att stora risker kunde förvärra patientens tillstånd genom att det 

producerades mer bakterier  som påverkade patientens hygien negativt. Detta fick 

sjuksköterskor att känna sig otillräckliga och osäkra som vårdare, vilket resulterade i 

patientsäkerheten blev bristfällig (Horne, McCracken, Walls, Tyrrell & Smith, 2015).  

 

Because we are here 24 hours… and occupational and physiotherapists [are] not. 

We work [all] day, evening and night. There is actually training at night, because 

when patients need to get up from their bed and out into the hallway and go to 

the toilet (Loft et al., 2018, s. 10) 
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Minskade utbildningsmöjligheter                                       

Vårdandet på en strokeenhet krävde erfarenhet och utbildning. Genom utbildning 

skapades en djupare kunskapsbredd av patienter som drabbats av stroke. Att i tidigt 

skede sätta upp mål och delmål för varje patient påverkade vårdandet mot en positivt 

riktning. Det blev en tydligare bild av vart sjuksköterskorna strävade mot. Att arbeta 

strukturerat på en strokeavdelning gav en större förståelse för sjukdomen och 

behandlingarna, vilket också bidrog till att minska sjuksköterskans lidande. Det krävdes 

rätt kvalificerad utbildning för att sjuksköterskor skulle finna trygghet i sin yrkesroll 

och känna sig redo till att hantera vilken överraskande situation som än uppkom. 

Sjuksköterskor kopplade sin inre trygghet genom att träna sina färdigheter och att få 

ökade kunskaper genom utbildning. Utan utbildning och vägledning tappade 

sjuksköterskor kontrollen i kunskapen av strokevården och på så sätt upplevdes ett 

förvirrande tillstånd där roll och funktion i arbetet blev oklar(Loft et al., 2018 ; 

McGilton et al., 2011; Horne et al., 2015).  

 

The difference is that, for me, it has provided greater understanding and more 

knowledge of the specialism of stroke rehabilitation. For the patient, this means, 

that there is now continuity in the way we work. I think all the things we’ve 

talked about – using each other and using everyone on the interdisciplinary team 

– that the physiotherapist and occupational therapist also use the same goals as 

us and work on them… and give time to the patients and train with patients – all 

those things help us to work using a rehabilitative approach (Loft et al., 2018, 

s.9) 

 

 

 

Hoppet som drivkraft 

Det framkom att sjuksköterskan  använde sig av egna strategier för att klara av tung 

arbetsbelastning. Det var viktigt att få in humor i arbetet, då detta skapade arbetsglädje. 

Utan hopp och ett positivt tänkande upplevde sjuksköterskan att det var svårare att 

vårda patienter. Underkategorier som framkom var: Vikten av att kunna fokusera på 

glädjen och Vikten av att inge hopp.  
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Vikten av att kunna fokusera på glädjen 

Många av sjuksköterskorna uppgav egna strategier för att klara av den tunga 

arbetsbelastningen och stressen inom yrket. Genom att få in humor kom arbetsglädjen in 

på arbetsplatsen. Även patienterna blev glada av humorn. Då sjuksköterskorna var glada 

och skämtsamma smittade känslan av sig till patienterna (Barreca & Wilkins, 2008; 

McGilton et al., 2011) Sjuksköterskor upplevde att genom att ta itu med svårigheter som 

uppkom vid stroke, var det lättare för sjuksköterskan att komma åt glädjen med både 

patienten och anhöriga. För sjuksköterskan var det en viktig arbetsuppgift att få 

patienten att fokusera på glädjen i vardagen och vikten av fysisk aktivitet samt att 

uppmuntra patienten till att utföra sina intressen. Det blev ett viktigt samarbete med 

patientens familj för god återhämtning. Många sjuksköterskor upplevde att mindfulness 

hjälpte patienter till att hitta harmoni med sig själva och att öka styrkan till att kämpa 

vidare. Sjuksköterskorna beskrev även vikten av att patienten kunde glädjas åt vilka 

förmågor hen hade kvar och belyste alla små steg i återhämtningsprocessen. Alla dessa 

små steg ledde så småningom till känslor av meningsfullhet, bättre hälsa och 

återhämtning för sjuksköterskan (McCurley et al., 2018; Schutz et al., 2017).  

 

We dont really focus too muth on long-term prognosis… We focus on looking at 

the hour-to hour and the day-to-day condition (Schutz et al., 2017, s173).  

 

 

Vikten av att inge hopp 

Sjuksköterskorna upplevde att en av deras viktigaste uppgifter var att inge hopp till 

patienter som låg på en strokeavdelning. Hoppet blev en drivkraft för sjuksköterskan till 

att få patienten att se möjligheter till ett fortsatt liv. Det blev ett resultat för återhämtning 

som drev patienten till att kämpa vidare och hindra förvärrande av sjukdomens 

komplikationer. Sjuksköterskor uppgav att det var viktigare att informera och inbringa 

ett realistiskt hopp, än att ge falska förhoppningar till patienten. Svårigheten låg i att 

kunna balansera mellan patientens funktionsnedsättningar och framtida möjligheter. 

Genom att använda hoppet som en drivkraft, blev patientens återhämtning till en 

acceptans av sjukdomen. Utan hopp och ett positivt tänkande upplevde sjuksköterskorna 

att det var svårare att vårda patienter, då lidandet låg i stort fokus (Tutton, Seers, 

Langstaff & Westwood, 2011; McCurley et al., 2018: Rachael et al., 2017).  
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People get overwhelmed… Will they get some of these defcits back again? What 

does the future hold…if you can give people small amounts of information, 

instead of a lot to process, it’s probably helpful (McCurley et al., 2018, s.18) 

 

 

 

8 DISKUSSION 

  

8.1 Metoddiskussion  

En kvalitativ litteraturstudie som baserades på vetenskapliga artiklar genomfördes. 

Databaserna Cinahl och PubMed användes eftersom studien fokuserades  på hälso-och 

sjukvård, vilket  ökade trovärdigheten i studien. Databasen Cinahl användes i början för 

att kunna hitta vetenskapliga artiklar som svarade på studiens syfte.  

För att få en träff på relevanta artiklar användes sökningsvertyget trunkering. Även 

avgränsningsfunktioner som NOT tex NOT homecare användes, vilket anses som en 

styrka i studien för att exkludera artiklar som innehöll hemsjukvård. Totalt nio artiklar 

användes från Cinhal och en artikel användes från Medline där alla artiklar var peer-

review, detta för att säkerställa trovärdigheten. Att endast två databaser användes kunde 

anses som en svaghet i studien. Endast engelska artiklar användes vilket kan ha lett till 

misstolkning, eftersom engelska inte är författarnas modersmål.  Inklusions- och 

exklusionskriterier användes för att begränsa sökningarna och öka tillförlitligheten i 

studien enligt Friber (2017). I totalt 10 kvalitativa vetenskapliga artiklar kunde resultatet 

svara på studiens syftet om att beskriva allmänsjuksköterskans upplevelse av att vårda 

strokedrabbade patienter. Resultatets trovärdighet och förförståelse av resultatet 

reflekterades mellan författarna. Det stärkte överförbarheten om hur det är att som 

sjuksköterska arbeta med strokedrabbade personer inom all sjukvårdsverksamhet, vilket 

även Friberg (2017) beskriver. ICN:s etiska koder har sjuksköterskan ett professionellt 

ansvar att ge alla patienter en god vård. Då det svenska vårdsystemet liknar inkluderade 

länder i studien förstärker det studiens överförbarhet. Genom att ta del av detta arbete 

kan både sjukhusavdelningar och vårdcentraler som vårdar strokedrabbade patienter få 

en tydligare kunskap och möjlighet till förbättring för sjuksköterskor som behandlar 

dessa patienter. 

 



  
 

22 

 

Kvalitetsgranskningen av de vetenskapliga artiklarna utgick från Fribergs (2017) 

granskningsfrågor.  Ett strukturellt insamling av data utfördes för att kontrollera 

relevansen för att besvara studiens syfte. Analysprocessen visualiserades i en tabell. Att 

synliggöra analysprocessen ökade studiens tillförlitlighet (Kristensson, 2014). 

Förförståelsen togs även i beaktning, då författarna var medvetna om detta för att inte 

påverka arbetet. Den insamlade datan analyserades genom triangulering för att minska 

att endast en författares tolkning och förförståelse påverkade studiens resultat (ibid) 

 

 

 

8.2 Resultat diskussion 

 

Sjuksköterskans lidande 

Resultatet visade att sjuksköterskorna upplevde stress när arbetsbördan blev för stor på 

stroke avdelningarna. Detta på grund av brist på personal och hög belastning med 

många vårdkrävande patienter. När tiden inte räckte till var det lätt att missa viktiga 

arbetsuppgifter. Sjuksköterskorna påpekade även att stress uppstod när vården inte 

längre kändes patientsäker vilket upplevdes som ett lidande för sjuksköterskorna. Även 

Pavlish och Hunt (2012) beskriver sjuksköterskans lidande. Att vara underbemannad 

hindrar sjuksköterskor från att vara den yrkesperson de vill vara eftersom en stressfull 

miljö tar bort sjuksköterskans förmåga att känna motivation och arbetsglädje. 

Sjuksköterskorna belyser att det inte finns meningsfulla stunder om det inte finns tid för 

patienterna (ibid). 

Sjuksköterskorna upplever psykisk påfrestning att vårda svårt drabbade strokepatienter, 

känslorna pendlar mellan hopp och förtvivlan när det inte finns någon vetskap 

om  patienten skall klara sig eller ej. Sjuksköterskorna uppger att de kämpar in i det 

sista för att rädda patientens liv, dock kan det bli en källa till frustration och 

beslutsproblem när det gäller hur mycket, hur intensivt och om de bör försöka 

återuppliva patienten. När en stroke patients liv inte går att rädda, blir det till ett lidande 

för sjuksköterskorna och det är lätt att ta med sig känslorna hem (Eriksson, Andersson, 

Olsson, Milberg & Fredrichsen, 2014). 

Sjuksköterskan arbetar mycket med uppgifter som kräver koncentration och noggranhet, 

genom att det inte finns tillräckligt med personal, ökar det sjukskötrskans inre stress och 
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skapar lidande. Det gör att sjuksköterskan hindras till att använda alla sina yttersta 

kunskaper inom sin profesison.  

 

Riksdagen har utformat en etisk plattform för hälso- och sjukvården. Denna plattform 

beskriver tre principer. Människovärdesprincipen som belyser alla människors lika 

värde och där vården har skyldighet att ge samma vård oavsett individens egenskaper 

eller funktion i det svenska samhället. Behovs- och solidaritetsprincipen beskriver hur 

behovet ska styra hur vårdens resurser ska fördelas. Kostnadseffektivitetsprincipen som 

tar upp den viktiga punkten om när sjukvården ska göra val inför olika behandlingar ska 

den vara rimlig i relation mellan effekten av vården och dess ekonomiska kostnad. 

Första prioritet är patientens hälsa, välbefinnande och sträva mot förhöjd livskvalitet. I 

dagsläget har Riksdagen etiska plattform stora brister enligt Svensk 

sjuksköterskeförening (2016). Då de beskriver att kostnadseffektivitetsprincipen inte 

längre kommer på tredje plats utan är i dagsläget första prioritet. Nedskärningar görs för 

att dra in på kostnader. Neddragningar leder till ökad arbetsbelastning vilket resulterar 

till stress hos sjuksköterskor. Organisationen behöver se över sina arbetsrutiner och 

resurser för att på längre sikt förbättra arbetsmiljön inom vården. Då arbetsbelastningen 

är för stor finns risken för att vårdmissar ökar som i sin tur hotar patientsäkerheten. När 

sjuksköterskor i sin yrkesroll inte längre anser att vården är patientsäker på grund av 

bristande resurser eller när arbetsmiljön påverkas av stress, har sjuksköterskor en 

skyldighet att slå larm. Sjuksköterskans yrkesroll innebär också att ha ett etiskt ansvar 

genom att se till så att vården är patientsäker, att god vårdkvalitet bedrivs samt ett 

ansvar över egna prioriteringar och handlande (ibid). Under sjuksköterskans yrkesliv 

möter hen mycket död och lidande. Det är lätt att ta med sig tankar och känslor hem. 

Det var viktigt att kunna bearbeta sina känslor och ha en stödjande relation med sina 

arbetskollegor annars fanns risken att drabbas av utbrändhet (Wiklund, 2009). För att 

förstå hela bilden av hur en sjuksköterska upplever att vårda en strokedrabbad patient, 

krävs det en förståelse över att det förekommer mycket stress när det saknas personal, 

det hindrar sjuksköterskan att vara den yrkesperson som önskas. Det blir en problematik 

i det förlängda förloppet när inte arbetsglädje och motivation uppfylls.  

 

Tiden och utbildningens betydelse  

Resultatet visade att sjuksköterskor kände sig tryggare i sin yrkesroll med utbildning. 

Det skapade trygghet att kontinuerligt få öva på sina färdigheter, då den professionella 
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omvårdnaden krävde erfarenhet och stort yrkeskunnande. Genom utbildning skapades 

en djupare förståelse och en bredare kunskapsbredd om patienter som drabbats av 

stroke. Utbildningen gav kunskap till sjuksköterskan att hantera överraskande 

situationer som uppkom under arbetsdagarna.  

Även Pavlish och Hunt (2012) och Malfitano, Turner, Piper, Burlingame och D`Angelo 

(2013) beskriver vikten av utbildning. För att sjuksköterskor skall kunna ge optimal 

sjukvård, är det viktigt  att kontinuerligt få öva på sina praktiska kunskaper i inlärnings 

fokuserade miljöer. Det är även viktigt att uppdatera sig inom sitt yrkesområde genom 

att kontinuerligt gå på utbildningar, vilket hjälper sjuksköterskan att utföra ett bra jobb 

(ibid). Dock förekommer det  svårigheter att kunna hjälpa patienter med rehabilitering, 

då sjuksköterskan känner att det krävs en hjälpande hand i vårdandet, vilket påverkar att 

arbetet kräver längre rehabiliteringstid när det egentligen är meningen att det är 

patienten själv som ska försöka ta sig tillbaka till det som patienten klarar av innan 

insjuknandet (Kidd, Lawrence, Booth & Rowat, 2015; Pavlish & Hunt, 2012). 

För att sjuksköterskor ska kunna ge rätt kvalificerad vård och på det sättet kunna stödja 

patientens hälsoprocess, krävdes en god vårdmiljö som var lärande. Arbetet ska kännas 

intressant, tryggt och meningsfullt (Dahlberg & Segersten, 2010). Det handlar om att 

försöka vidareutbilda så många sjuksköterskor som möjligt för att på detta sätt kunna 

öka tryggheten för sjuksköterskor som arbetar med patienter som drabbats av stroke. 

Genom att finna tid till detta ökar även avdelningens kompetens som ger en ökad 

patientsäkerhet i framtiden.  

 

Hoppet som drivkraft  

Resultatet visade att sjuksköterskan har en viktig arbetsuppgift i att inge hopp till 

patienter som drabbats av stroke. Sjuksköterskans egna hopp blev en drivkraft som 

hjälpte patienten att kämpa vidare och förhindrade att tillfrisknandet och 

rehabiliteringen stod still. Även Pavlish och Hunt (2012) och  Dreyer, Angel, Langhorn, 

Blicher Pedersen och Aadal (2016) beskriver vikten av att inge hopp. Genom att ta sig 

tid, sitta ner och samtala med patienten får sjuksköterskan lära känna patientens historia. 

Det är lättare att se människan bakom sjukdomen genom att låta patienten berätta om 

sitt tidigare liv innan insjuknandet. Sjuksköterskor upplever att samtalen ger 

arbetsglädje till att ha gjort en annan människa glad genom att visa sin omtanke (ibid). 

Enligt Benzein (2012) upplever sjuksköterskor vikten av att bevara det egna hoppet. 

Känslan kan föras vidare till patienten som blir en drivkraft till att orka kämpa vidare 
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med rehabiliteringen. Så länge hoppet finns kvar hos patienten bevaras livsgnistan. 

Sjuksköterskorna beskriver även vikten med goda relationer med patienten och dess 

närstående. Det ger en tillfredsställelse hos sjuksköterskan när det finns värme vid de 

personliga mötena. När alla strävar åt samma håll, tar sig tid att lyssna på varandra och 

kan diskutera fram lösningar som passade alla. När sjuksköterskan får in värme i de 

personliga mötena med patienten och dess närstående, blir det lättare att sträva åt 

samma håll. Sjuksköterskan upplever att hoppet blir starkare när dynamiken mellan 

anhöriga och patienten finns.  

Genom att ha kvar hoppet stärker sjuksköterskan sitt eget välbefinnandet och det ger en 

känsla av välmående och god hälsa. För att fortsätta vara en bra sjuksköterska är det 

viktigt att inte förlora hoppet. Hoppet blir till en glöd som driver sjuksköterskan framåt 

och påverkar sin omgivning positivt (ibid). 

 

Resultatet visade även vikten i att få in glädjen under arbetsdagen. Det skapade en 

meningsfullhet för sjuksköterskan. När sjuksköterskor kände tillfredsställelse och 

arbetsglädje ökade trivseln inom sitt yrkesval. Likadant beskriver Pavlish och Hunt 

(2012); Dreyer, Angel, Langhorn, Blicher Pedersen och Aadal (2016) att sjuksköterskor 

tycker det är givande att få följa patientens tillfrisknande förlopp, att få se patienter må 

bättre, göra framsteg och förbättras i sitt tillstånd. Det inger hopp både för 

sjuksköterskan och patienten. Med stödjande kolleger och glädjefull arbetsmiljö växer 

sjuksköterskan i sin roll. Sjuksköterskorna  uttrycker att betydelsefulla stunder fyller 

deras själar med arbetsglädje och tillfredsställelse. Sjuksköterskorna beskriver en känsla 

av att de känner sig välsignade i sitt arbets val. Det infinner sig en stolthet över att säga 

jag är sjuksköterska. Det är en gåva att få hjälpa människor, då det är ett mycket 

betydelsefullt och viktigt arbete (ibid). Känslan av välbefinnande uppkommer då 

sjuksköterskor har arbetsglädje genom att göra sådant som känns meningsfullt och är 

utvecklande. Det är även viktigt att sjuksköterskor har tid för återhämtning. Det ska 

finnas en balans mellan arbete och det sociala livet (Dahlberg & Segersten, 2010). I 

arbetet med patienter som drabbats av stroke har hoppet en stor betydlese för 

sjuksköterskor, där känsla av stolthet och arbetsglädje innfinner sig. När sjuksköterskan 

upplever värme i de personliga vårdmötena blir det lättare att inge hopp till patienten 

vilket gör att sjuksköterskan känner meningsfullhet.  
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9 SLUTSATS 

I sin roll som sjuksköterska är det viktigt med stort yrkeskunnande inom området för att 

inge sjuksköterskan en känsla av trygghet i sin yrkesroll. Sjuksköterskan behöver ha ett 

stort tålamod då många i den här patientgruppen har svårt att förmedla sig och det är lätt 

att patientens känslorna pendlar mellan, skratt, gråt, frustration och ilska. Här kan en del 

sjuksköterskor känna att det saknas kunskaper om hur olika beteende ska bemötas och 

tycker att det behövs utbildning till att få redskap i att kunna bemöta frustration och 

ilska. Som sjuksköterska på en strokeenhet krävs yrkes trygghet som skapas genom 

kontinuerlig utbildning. Det ger redskap till att sjuksköterskor ska kunna träna på sina 

yrkeskunskaper och ha möjlighet att skaffa nya kunskaper. Det är vanligt att många 

vårdenheter som har brist på personal har sjuksköterskor som lider av inre stress. 

Arbetsbördan blir stor med hög belastning och många vårdkrävande patienter finns på 

stroke avdelningarna. Stress som uppstår hos sjuksköterskor riskerar patientsäkerheten 

för att tiden inte räcker till. Dock uppger många att den inre stressen minskas när god 

sammanhållning inom arbetsgruppen finns mellan arbetskollegor och chefer. Många 

belyser även vikten av att ha roligt och trivsel med sina kolleger. Det måste även finnas 

tid till avkoppling och återhämtning i vardagen. Olika stresshanteringsprogram finns där 

sjuksköterskor kan hitta egna strategier som fungerar mot stresshantering. 

Sjuksköterskor belyser även att yrkesrollen har betydelsefulla arbetsområden med 

stödjande samtal, coachning, uppmuntran och att kunna inge hopp till patienten. 

Sjuksköterskans roll och upplevelser av att vårda patienter som drabbats av en stroke 

påverkar omvårdnadskvaliteten och utvecklingen av strokevård. Sjuksköterskans egna 

välbefinnande och hälsa är avhängigt denna kvalitet och utveckling.  

 

10 FÖRSLAG TILL FORTSATT FORSKNING 
Fortsatt forskning om tex det vårdande mötet med både kvalitativ och kvantitativ design 

behövs för att få fram konktreta åtgärder som sjuksköterskan skulle kunna anamma för 

att mer kunna känna välbefinnande och hälsa i vårdandet med patienter med stroke. 

Forskning om miljöns betydelse för välbefinnande och hälsa samt forskning med ett 

genusperspektiv skulle också vara intressant.  
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12 Bilagor  
Bilaga 1 

Sökschema över valda artiklar 

  

 

Databas Datum  Sökord Antal 

träffar 

och lästa 

titlar 

Lästa 

abstrakt 

Avgränsningar & urval 

Cinahl 2018-12-10 Nurses 

experience 

16,484  
 

 
 Nurses  

Experience  

Stroke  

Rehabilitations. 

13  8  *Experiences of nurses working 

in a stroke rehabilitation 

unit.(2008) 

Cinahl 2018-12-10 Nurses  

Experience 

21332  
 

 
 Nurses  

Experience 

Stroke  

Survivor 

32  20 *Gap in care for patients with 

memory deficits after stroke 

views of healthcare providers. 

(2017) 

. (Cinahl 2018-12-10 Nurses staff, 14,034  
 

 
 Nurses staff  

Stroke 

67  
 

 
 Nurses staff 

Stroke 

Interview 

8  6 *Nursing staffs self-perceived 

outcome from a rehabilitation 

24/7 educational programme a 

mixed-methods study in stroke 

care.(2018) 

Cinahl 2018-12-10 Nurs* 759,202  
 

 
 Nurs*,stroke 5,113  

 

 
 Nurs* 

Stroke 

Feelings 

70  17 *Staff and patient views of the 

concept of hope on a stroke 

unit: a qualitative study (2011) 

Cinahl 2018-03-15 Nurses 

experience  

11.368  
 

 
 Stroke 53  

 

 
 Palliative care 1  9 *Is there hope? Is she there? 

How families and clinicians 

experience servere acute brain 

injury (2017) 

Cinahl 2018-12-13 Stroke  

Survivor  

3240  
 



  
 

2 

 

   Stroke  

Survivor,  

Nurses  

Experience  

9  7 *Caring interaction with stroke 

survivors family members-

family members and nurses 

perspective. (2018) 

Cinahl 2018-12-13 Stroke 96,548  
 

 
 Stroke 

Nurse 

2,327  
 

 
 Stroke 

Nurse 

Organization 

95  22 *Organisation, practice and 

experiences of mouth hygiene 

in stroke unit care: a mixed-

methods study (2015)  
 Nurse 420,233  

 

 
 Nurse 

Attitudes 

50,113   
 

 
 Nurse 

Attitudes 

Stroke patients 

125  9 *Nursing roles and functions 

addressing relatives during in-

hospital rehabilitation following 

stroke. Care needs and 

involvement (2018)  
Cinahl 2018-12-15 Nurse 420,233  

 

 
 Nurse 

Attitudes  

50,133  
 

 
 Nurse  

Attitudes 

Stroke Patients 

125  9 *Focus on communication: 

increasing the opportunity for 

successful staff–patient 

interactions (2011) 

Medline 2018-12-15 Nurses 

emotional 

8129  
 

 
 Nurses 

emotional, 

stroke survivor 

44  
 

 
 Nurses 

emotional, 

stroke survivor 

caregivers 

25  16 *Preventing chronic emotional 

distress in stroke survivors and 

their informal caregivers(2018) 
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Kvalitetsgranskning                                                                                         Bilaga 2. 

  

Förslag på frågor vid granskning av kvalitativa studier.  

• Finns det ett tydligt problem formulerat? Hur är detta i så fall formulerat och 

avgränsat? 

• Finns teoretiska utgångspunkter beskrivna? Hur är dessa i så fall formulerade?  

• Finns det någon omvårdnadsvetenskaplig teoribildning beskriven? Hur är denna 

i så fall beskriven? 

• Vad är syftet? Är det klart formulerat? 

• Hur är metoden beskriven? 

• Hur är undersökningspersonerna beskrivna? 

• Hur har detta analyserats? 

• Hur hänger metod och teoretiska utgångspunkter ihop? 

• Vad visar resultatet? 

• Vilka argument förs fram? 

• Förs det några etiska resonemang? 

• Finns det en metoddiskussion? Hur diskuteras metoden i så fall? 

• Sker en återkoppling till teoretiska antaganden, till exempel vårdvetenskapliga 

antaganden?  
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Bilaga 3  

Artikelmatris över valda artiklar                            

Titel, 

Tidskrift 

Författare 

Land 

Årtal 

Problem och 

syfte 

Metod Resultat Diskussion 

*Titel: Gaps 

in care for 

patients with 

memory 

deficits after 

stroke: views 

of healthcare 

providers. 

Tidskrift: 

BMC health 

Författare:Tan

g, EYH., 

Price, C., 

Stephan, 

BCM., 

Robinson, L., 

& Exley, C.  

Land: UK & 

Irland 

Årtal: 2017 

I denna studie 

utvärderades 

hälso- och 

sjukvårdsperson

alens syn på 

hinder och 

hjälpmedel till 

patientens 

omsorg. 

En 

kvalitativ 

studie med 

en 

semistruktur

erad 

intervju. 

Upplevelsen av 

besvikelse kan 

uppkomma när 

sjukvårdare inte 

kan se 

förändringar hos 

patienten efter tre 

veckors 

rehabilitering. 

Serviceutveckli

ng bör inriktas 

på ökad 

sammanhållnin

g mellan 

sjukhus och 

primärvården 

för att skapa en 

tydligare 

vårdväg för 

sjuksköterskan 

för att på så sätt 

underlätta 

arbetet. 

*Titel: Focus 

on 

communicatio

n: increasing 

the 

opportunity 

for successful 

staff–patient 

interactions.  

Tidskrift: 

International 

Journal of 

Older People 

Författare:Mc

Gilton, K., 

Sorin-Peters, 

R., Sidani, S., 

Rochon, E., 

Boscart, V., & 

Fox, M.  

Land: UK & 

Irland 

Årtal: 2011 

Studiens syfte 

var att 

undersöka hur 

sjuksköterskor 

upplevde att 

genomföra 

kommunikation

splaner och hur 

vårdrelationen 

såg ut mellan 

sjuksköterskan 

och patienten. 

En 

kvalitativ 

studie med 

två 

fokusgruppe

r. 

Sjuksköterskor 

upplevde att 

kommunikationspl

anering 

underlättade 

vårdandet. Det 

gav tid att utföra 

många andra 

arbetsuppgifter 

samtidigt. 

Med hjälp av 

kommunikation

splaner 

upplevde 

sjuksköterskan 

att en större 

patientkontakt 

uppstod. Det 

gav mer tid att 

förstå hur 

patienten mår 

vid 

insjuknandet 

med stroke. 

*Titel: För att En Resultatet visar att Rehabilitering 
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Experiences of 

nurses 

working in a 

stroke 

rehabilitation 

unit.  

Tidskrift: 

Journal of 

advanced 

nursing. 

Författare: 

Barreca, S & 

Wilkins, S.  

Land: UK & 

Irland 

Årtal: 2008 

undersöka, 

upplevelser och 

känslor hos en 

grupp 

sjuksköterskor 

som gav vård 

till enskilda 

personer som är 

inskrivna till en 

rehabiliteringse 

nhet. 

kvalitativ 

intervjustudi

e. Materialet 

säkerställdes 

genom att 

ha en öppen 

granskning 

av rådata, 

analysera, 

reflektion, 

stor 

beskrivning

ar av 

fenomenet. 

tidig patient och 

familjeutbildning 

om rehabilitering 

en är nödvändig. 

Sjuksköterskor 

upplever att mer 

utbildning behövs. 

är viktigt för 

patientvården. 

Sjuksköterskor 

vill ha bättre 

kommunikation 

med terapeuter, 

för att bättre 

kunna hjälpa 

individer att 

återhämta sig 

efter stroke.  

*Titel: Caring 

Interaction 

with stroke 

survivors’ 

family 

members— 

Family 

members’ and 

nurses’ 

perspectives. 

Tidskrift: 

Journal of 

clinical 

nursing.  

Författare: 

Letho, B., 

Kylmö, J., & 

Åstedt-Kurki, 

P. 

Land: UK & 

Irland 

Årtal: 2018 

Att undersöka 

emotionellt stöd 

som ges av 

sjuksköterskor 

till 

familjemedlem

mar i den akuta 

fasen efter en 

ålders 

patientens 

stroke baserat 

på 

sjuksköterskor 

och 

familjemedlem

mar.  

Kvalitativ 

grundad 

teori. Med 

en induktiv 

ansats.   

Som 

sjuksköterska är 

det viktigt att 

känna till sina 

egna 

begränsningar i att 

kunna bemöta och 

hantera olika 

varierande känslor 

hos patientens 

närstående. De 

belyser även 

vikten av egen 

återhämtning för 

att kunna vara 

stark i sin 

yrkesroll. 

Denna 

forskning har 

visat att vården 

av 

sjuksköterskor 

innehåller 

många känsliga 

faktorer som är 

viktiga för både 

närstående och 

sjuksköterskor.  

Titel: Is there 

hope? Is she 

there? How 

families and 

clinicians 

experience 

severe acute 

brain injury. 

Tidskrift: 

Journal of 

palliative 

medicine.  

Författare: 

Rachael E.C. 

Syftet med 

studien är att 

utforska 

sjuksköterskors, 

familjers och 

psykiatrikes 

upplevelse av att 

vårda pallitiva 

stroke patienter.  

En 

semistruktue

rad 

kvalitativ 

studie.  

Resultatet visar att 

hopp kan användas 

av sjuksköterskor 

för att kunna ge 

stroke drabbade 

patienter lindrande 

vård. Det blir ett 

unikt sätt att ge 

närstående och 

patienter ett nytt sätt 

att kämpa vidare.  

Det är ovisheten 

som gör att 

hoppet blir en 

drivande kraft för 

sjuksköterskor då 

det är 

betydelsefullt att 

kunna ge detta till 

både närstående 

och patienter.  
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Schutz, BA, 

Heather L. 

Coats, Ruth A, 

Engelberg, 

JRandall Curtis 

and Claire J. 

Creutzfeldt.  

Land: USA 

Årtal: 2017 

*Titel:  Nursin

g roles and 

functions 

addressing 

relatives 

during in-

hospital 

rehabilitation 

following 

stroke. Care 

needs and 

involvement. 

Tidskrift: 

Scandinavian 

journal of 

caring science.  

Författare: 

Aadal, L., 

Angel, A., 

Langhorn, L., 

Pedersen, B. 

B., & Dreyer, 

P.  

Land: 

Dannmark & 

Norge 

Årtal: 2018 

Att beskriva 

sjuksköterskorn

as erfarna roller 

och funktioner i 

samarbete med 

anhöriga och 

patienter.   

Empirisk 

studie med 

fokusgruppe

r. En 

hermeneutis

k syn 

användes. 

En balansgång 

mellan 

sjuksköterskan, 

patienten och 

anhöriga uppstod. 

Då sjuksköterskan 

upplevde att det 

emellanåt 

förekom mer tid 

till att lugna 

anhörigas 

frustration än att 

finna tid till 

patienten som 

drabbats av 

stroke. Dock 

kunde en känsla 

av familjeskap ske 

i samband med 

vårdandet. 

Sjuksköterskan 

fann att det 

krävdes mer tid 

än väntat för 

anhöriga.Det 

blev ett svårt 

dilemma att 

förhålla sig till 

när det är 

många 

arbetsuppgifter 

som måste 

sluföras 

samtidigt. Det 

fanns brist att 

inte veta hur 

sjuksköterskan 

ska förhålla sig 

till denna 

problematik. 

*Titel: Staff 

and patient 

views of the 

concept of 

hope on a 

stroke unit: a 

qualitative 

study.  

Tidskrift: 

Academic 

journal. 

Författare: 

Tutton, E., 

Seers, K., 

Langstaff, D., 

& Westwood, 

Syftet med 

studien är att 

undersöka 

upplevelsen av 

hopp hos både 

patienter och 

sjuksköterskor. 

Etnografisk 

metod, 

tillsammans 

med en 

blandning 

av en 

ostrukturera

d kvalitativ 

intervjustudi

e. 

Sjuksköterskor 

försöker förhålla 

sig till ett 

realistiskt hopp. 

Det fanns stora 

kontraster mellan 

patienter som har 

hopp och patienter 

som inte har hopp. 

För patienter 

och 

sjuksköterskor 

låg fokuset på 

den skadade 

kroppen. 

Utmaningen låg 

i att inneha 

hopp till att bli 

frisk eller att 

inte klara av att 

upprätthålla 

hoppet till att 

hamna i 

depression. 



  
 

7 

 

M.  

Land: UK & 

Irland 

Årtal: 2011 

*Titel: 

Nursing staffs 

self-perceived 

outcome from 

a 

rehabilitation 

24/7 

educational 

programme – 

a mixed 

methods study 

in stroke care. 

Tidskrift: 

BMC nursing. 

Författare: 

Loft, M. I., 

Esbensen, B. 

A., Kirk, K., 

Pedersen, L., 

Martinsen, B., 

Iversen, H., 

Mathiesen, L. 

L., & Poulsen, 

I.  

Land: UK & 

Irland 

Årtal: 2018 

Syftet är att 

bedöma 

sjuksköterskans 

självupplevda 

förmåga, 

möjlighet och 

motivation att 

arbeta med ett 

rehabiliterande 

tillvägagångssät

t efter att ha 

deltagit i ett 

utbildningsprog

ram vid namn 

rehabilitering 

24/7. 

Kvalitativ 

studie med 

halvstruktur

erade 

intervjuer. 

Resultat från 

kvantitativ och 

kvalitativa 

analyser pekar på 

att målbeteenden 

utformades via 

utbildningsprogra

mmet. Detta 

genom att stärka 

sjuksköterskor 

förmåga, 

motivation och 

möjligheter. 

Övningar 

genom 

verklighetsbaser

ade situationer 

ökade 

vårdpersonalens 

kunskaper och 

kommunikation. 

Kanske var det 

denna typ av 

utbildning som 

gjort att 

vårdpersonal på 

strokeavdelning

en stod ut från 

mängden av 

annan personal. 

*Titel: 

Preventing 

Chronic 

Emotional 

Distress in 

Stroke 

Survivors and 

Their Informal 

Caregivers. 

Tidskrift: 

Neurocritical 

care society. 

Författare: 

McCurley, M., 

Funes, C., 

Zale, E., Lin, 

A., Jacobo, 

M., Jacobs, J., 

Salgueiro, D., 

Tehan, T., 

Förhindra 

kronisk 

känslomässig 

nöd hos 

överlevande av 

patienter med 

stroke och 

sjuksköterskor. 

En 

kvalitativ 

studie med 

halvstruktur

erade 

intervjuer.   

Sjuksköterskor 

kom överens om 

att 

mindfulness/fokus 

på nutid, 

problemlösning, 

tacksamhet, 

självvård, 

interpersonell 

kommunikation, 

stödjande team av 

familj, vänner och 

vårdpersonal kan 

optimera hälsan 

hos patienter och 

stärka hälsa hos 

sjuksköterskan 

med hjälp och 

stöd av kolleger. 

Desperata 

åtgärder behövs 

för att minska 

ångest som 

finns hos 

patienter och 

vårdgivare. Det 

finns finns ökad 

risk för 

sjuklighet och 

dödlighet för 

båda parter. 
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Rosand, J.,& 

Vranceanu.  

Land: USA 

Årtal: 2018 

*Titel: 

Organisation, 

practice and 

experiences of 

mouth hygiene 

in stroke unit 

care: a mixed-

methods stud. 

Tidskrift: 

Journal of 

clinical 

nursing.  

Författare: 

Horne, M., 

McCracken, 

G., Walls, A., 

Tyrrell, J. P., 

& Smith, J. C.  

Land: USA 

Årtal: 2015 

Syftet av 

studien var att 

framkalla 

synpunkter, 

erfarenheter och 

upplevelser hos 

vårdpersonal i 

munhygienens 

vårdområde. 

En 

kvalitativ 

studie med 

semistruktur

erade 

intervjuer. 

Studien 

använde sig 

av 

fokusgruppe

r.   

Utan kontroll av 

patientens 

munhygien kan 

tillståndet 

förvärras hos 

patienter som 

drabbats av 

stroke. 

Sjuksköterskan 

upplevde det som 

att tappa sin 

yrkesroll om inte 

detta vårdområde 

upprätthålls. 

Oavsett om 

munhygienen 

upprätthölls, 

upplevde 

sjuksköterskan 

att det kunde 

fallera oavsett, 

då det krävs 

kontinuerlig 

översikt av 

patientens 

munhygien. 
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