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Livet efter stroke: ur de drabbades perspektiv 

 

Abstrakt 

 

Bakgrund: Stroke tillhör de vanligaste kroniska sjukdomarna i världen och 

insjuknande leder till omfattande förändringar i livet. Det är sjuksköterskans ansvar 

att, i samspel med den drabbade, hitta strategier för att hjälpa den drabbade att 

hantera de svårigheter sjukdomen medför. 

Syfte: Syftet med denna litteraturstudie var att belysa strokedrabbades upplevelser 

av livet efter insjuknandet. 

Metod: I litteraturstudien ingick 15 vetenskapliga artiklar som har 

kvalitetsgranskats, analyserats och sammanställts till ett resultat. 

Resultat: Insjuknandet medförde förändringar i upplevelsen av sig själv, 

förändringar i sociala livet och rollförändringar vilket skapade ett beroende hos den 

drabbade. Med stöd från familj och samhälle samt tillämpande av olika strategier för 

att hantera vardagen, kunde en del drabbade anpassa sig till svårigheterna och 

återfinna livsglädjen. 

Konklusion: Slutsatser kan dras att insjuknandet ledde till hälsotransitioner som 

den drabbade behövde hjälp att gå igenom för att uppnå hälsa samt att det fanns 

brister i hälso- och sjukvårdspersonalens förhållningssätt. 

 

Nyckelord: livet efter stroke, upplevelser, dagliga livet, livskvalitet 



 

 

Life after stroke: from the sufferers perspective 

 

Abstract 

 

Background: Stroke is one of the most common chronic diseases in the world. The 

onset of stroke leads to comprehensive changes in the sufferer’s life. It is the nurse's 

responsibility, in interaction with the sufferers, to find strategies to deal with the 

difficulties caused by this disease. 

Aim: The aim of this literature study was to illuminate stroke sufferer’s experiences 

of life after illness debut.  

Methods: The literature review included 15 qualitative studies which have been 

reviewed, analyzed and compiled into a result. 

Results: The disease caused changes in the perception of oneself, changes in social 

life and rolechanges which created various dependencies. With support from family 

and society and application of various strategies, some sufferers could adapt and 

relive the joy of life. 

Conclusion: Conclusions can be drawn that the onset of the disease led to 

healthtransitions that the sufferers needed help with in order to achieve feeling of 

health and that there were shortcomings in health professionals' attitudes. 
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Bakgrund 

Att drabbas av en kronisk sjukdom innebär inte sällan att den drabbade står inför 

livsförändringar och kämpar för att behålla eller återfå känslan av värdighet. Van 

Gennip., et al. (2015) beskriver att leva med en kronisk sjukdom inte bara skapar 

fysiska påfrestningar utan också påverkar psykiskt välbefinnande. Detta gör att den 

drabbade blir extra utsatt och därför är det viktigt att sjuksköterskans 

omhändertagande sker med största respekt och i samspel med den drabbade. 

En av de vanligast förekommande kroniska sjukdomarna är stroke. Det beskrivs att 

incidensen i stroke är 15 miljoner människor i världen varje år (World Stroke 

Campaign, 2012). Årligen dör omkring 6 miljoner människor på grund av stroke 

(WHO 2014, 95).  

 

Insjuknandet i stroke påverkar inte bara den drabbades liv utan också dennes familj. 

Sjukdomen leder ofta till fysiska och psykosociala funktionsnedsättningar, samt 

påverkar relationen till sig själv och orsakar ett känslomässigt kaos hos den drabbade 

(Payne et al. 2015). Vanligt förekommande problem efter genomgången stroke kan 

vara sväljsvårigheter, nedsatt kommunikationsförmåga, medvetandegrad och 

stämningsläge samt förlamning av extremiteter. Dessutom finns det problem som är 

svåra att upptäcka för vårdpersonal, till exempel malnutrition och dehydrering 

(Rowat 2011). Upp till 81, 7 % patienter som har insjuknat i stroke har problem med 

att få i sig mat och omkring 36-53% är beroende av andras hjälp vad gäller matintag 

(Payne et al. 2015). 

 

Det är viktigt som sjuksköterska att skapa helhetsbilden av den drabbades mående 

och inte bara uppmärksamma det fysiska uttrycket av sjukdomen eftersom det inte 

går att dela på kroppsligt mående och själens mående (Yeung, Wong & Mok 2011). 

Det är även viktigt att utgå ifrån den drabbades upplevelser och livstolkning eftersom 

det påverkar hur den drabbade tänker, känner och handlar. Att övergå från det friska 

till det sjuka och anpassa sig till att leva med det utmanar den drabbades identitet 

och innebär en transition. Sjuksköterskans roll går ut på att främja den drabbades 

möjligheter att förknippa det som har hänt med sin identitet samt hjälpa till att skapa 

nya sammanhang (Norberg et al. 2013, 89-94). 
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Att använda sig av ett salutogent förhållningssätt innebär att sjuksköterskan försöker 

förstå personens livssituation relaterat till faktorer som bidrar till hälsa. 

Sjuksköterskans roll går ut på att främja hälsa genom att identifiera, stödja och stärka 

personens självförtroende. (Boman, Brink 2015, 193). Ett begrepp som utvecklats 

inom salutogenes är resiliens och innebär förmågan att upprätthålla integritet och 

självkänsla trots dramatiska händelser (Boman, Brink 2015, 198). Som sjuksköterska 

arbetar man tillsammans med den drabbade utifrån faktorer som tidig intervention, 

positivt familjeklimat, vänners engagemang, god självkänsla och en aktiv fritid för att 

utveckla resiliens (Boman, Brink 2015, 199). 

 

Det är stor sannolikhet att man kommer att komma i kontakt med personer som 

genomgått stroke under sin yrkestid som sjuksköterska. Det är viktigt att inte bara 

känna till symtom och konsekvenser av sjukdomen utan också använda den 

drabbades egen upplevelse och resurser som grund för att kunna ge så god 

omvårdnad som möjligt (Boman, Brink 2015, 203). Att belysa den drabbades 

upplevelse av livet efter insjuknandet kan bidra till ökad förståelse hos 

sjuksköterskan och genom detta skapa goda förutsättningar för ett värdigt liv.  

 

Syfte 

Syftet med litteraturstudien är att belysa strokedrabbades upplevelse av livet efter 

insjuknandet. 

 

“And you get treated like an idiot once you had a stroke. You’re ignored as a person, 

by the medical people, I mean you get medical care, but they don’t talk to you like 

you know anything. And you lose all your friends, who you thought were your 

friends. You fell off the face of the earth it seems. I don’t know why, but it’s one of the 

hardest things I had to deal with….I mean it could happen to one person, it might 

happen to them, and I think that’s scary” - strokedrabbad (Anderson, Whitfield 

2013). 
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Metod 

Definitioner 

Socialstyrelsens termbank (2003) definierar “drabbad” som en “Person som varit 

utsatt för traumatisk upplevelse”.  I detta arbete används ordet “drabbad” för 

personen som har genomgått en stroke. 

 

Design 

Systematisk litteraturstudie genomförs där syftet är att kartlägga kunskaper inom ett 

visst område. Systematiska litteraturstudier syftar på att samla evidens från tidigare 

genomförda empiriska studier av god kvalitet (Forsberg, Wengström 2013, 26). 

Fördelarna med denna metod är att litteraturanalyser ger kunskap som har möjlighet 

att påverka sjuksköterskans arbete samt lyfter vad som behöver forskas mer på 

(Segesten 2012, 100). 

 

Sökmetoder 

De vetenskapliga artiklarna som ingår i studien söktes i databaserna Cinahl with Full 

Text (Cumulative Index to Nursing & Allied Health) och PubMed eftersom dessa 

innehåller den största samlingen av omvårdnadsinriktade artiklar och avhandlingar 

menar Jackson (2011, 124). Artiklarna som ingår i studien uppfyller kriterierna för att 

få kallas vetenskapliga artiklar. Det innebär att de varit bedömda av forskare inom 

samma kunskapsområde (peer review), att de är primärpublicerade och tillgängliga 

samt att de är möjliga att granska (Forsberg, Wengström 2013, 62). Endast artiklar 

som är skrivna på engelska har använts i studien därför att författarna inte behärskar 

andra språk än svenska och engelska. 

 

De sökord som använts för att få fram artiklar var *after stroke*, *life experience*, 

*poststroke*, samt *qualitative* i olika kombinationer samt med hjälp av så kallade 

booleska operator *AND*. Denna används för att klargöra samband mellan sökorden. 

På så vis kan artiklar begränsas för att få fram de som är relevanta för studien 

(Forsberg, Wengström 2013, 79). Se söktabell (bilaga 1). 

 

Avgränsningar underlättar urvalet genom att sortera ut artiklar som inte hör till 

intresseområdet (Östlundh 2012, 74). De avgränsningar som gjorts i Cinahl var 
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English language, peer review, Nursing journals samt published date.  I Pubmed 

användes följande avgränsningar: Nursing journals och English language. 

Artiklar söktes i perioden 1995-2015 eftersom att upplevelserna som ska studeras inte 

förväntas ändras med tiden samt att omvårdnadsforskning utvecklas signifikant 

under denna tid. 

 

För att inte gå miste om eventuella relevanta artiklar gjordes även sekundärsökning. 

Detta gjordes genom att gå igenom referenslistorna av de vetenskapliga artiklar som 

motsvarade studiens syfte och då valdes artiklar ut som verkade vara passande för 

vidare kvalitetsgranskning (Östlundh 2012, 75). 

 

Urval 

För att hitta artiklar som motsvarar studiens syfte finns flera avgränsningar som 

underlättar urvalet som kan sorteras utifrån inklusions- och exklusionskriterier 

menar Östlundh (2012, 74). 

 

Data som ingick i studien utfyllde följande inklusionskriterier. I studien ingick endast 

kvalitativa studier, dels för att det är upplevelsen som studerats samt att kvalitativa 

respektive kvantitativa studier presenteras på olika sätt och därmed går det inte att 

göra en exakt jämförelse mellan dessa (Friberg 2012, 141). Både kvinnor och män i 

alla åldrar inkluderades i studien eftersom insjuknandet i stroke har visats sig vara 

lika vanligt hos kvinnor som hos männen samt att prevalensen i stroke ökar med 

stigande ålder (Folkhälsan i Sverige 2014, 37). Enligt WHO (2014) är insjuknandet i 

stroke en folkhälsosjukdom som är nästintill lika vanligt både i hög- och 

låginkomstländer och därför inkluderas alla etniciteter.   

 

Data som uteslutits från studien utgörs av följande exklusionskriterier.  Artiklar som 

inte hade genomgått en etisk granskning eller fått etiskt tillstånd och artiklar som var 

skrivna på andra språk än engelska exkluderades. Artiklar som handlade om 

transitorisk ischemisk attack exkluderades då det är en “varningspropp” som inte 

brukar ge några kvarstående symtom (Hernborg, 2013). För att inte gå miste om 

relevanta vetenskapliga artiklar används så få exklusionskriterier som möjligt 

(Forsberg, Wengström 2013, 96) 
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Vid första sökningen via Cinahl With full text blev det 66 träffar.  Genom att läsa 

titeln på dessa var det 19 artiklar som motsvarade studiens syfte (Urval 1). Vidare 

lästes hela abstraktet på dessa 19 artiklar och 3 artiklar föll bort på grund av att de 

hade otydligt syfte, hade kvantitativ approach samt att en artikel var upprepning då 

det fanns två likadana artiklar men under olika namn (Urval 2). Då återstod 15 

artiklar som lästes igenom(urval 3) och kvalitetsgranskades(urval 4), och 3 artiklar 

föll bort på grund av för dålig kvalitet, avsaknad av etisk granskning samt att deras 

resultat inte motsvarade denna studies syfte. Kvar blev 12 artiklar som använts i 

studien (Bilaga 1). 

 

Vid andra sökningen via Cinahl With Full Text blev det 9 träffar. Efter titeln var läst 

på dessa återstod 3 artiklar (Urval 1). Vidare lästes abstraktet och 2 artiklar föll bort 

på grund av att en inte var primärpublicerad och den andra inte hade abstrakt (Urval 

2). Då återstod en artikel som lästes igenom (Urval 3) och kvalitetsgranskades (Urval 

4). En artikel var kvar som användes i studien (Urval 5) (bilaga 1). 

 

Vid tredje sökningen via PubMed blev det 17 träffar. Efter titeln var läst på dessa 

återstod 2 artiklar (Urval 1). Efter abstrakt var läst fanns 1 artikel kvar (Urval 2). En 

föll bort pga den inte hade den drabbades perspektiv. En artikel återstod för 

genomläsning och kvalitetsgranskning. Efter urval 3 och 4 var gjort var en artikel 

kvar som användes i studien (bilaga 1). 

 

Den sekundära sökningen gjordes från referenslistan av en artikel *Sense of well-

being ten years after stroke” som ingick i den första sökningen och den var väldigt 

intressant. Efter genomgång av referenslistan blev en artikel utvald efter 

genomläsning och kvalitetsgranskning (bilaga 1). 

 

Som grund till kvalitetsgranskningen användes bedömningsmallen för studier med 

kvalitativ metod av Olsson och Sörensen (2011, 285) (bilaga 2). Artiklarna granskades 

av författarna var för sig och sedan diskuterades aspekter som kan påverka kvaliteten 

på artiklarna. Bedömningsmallen utgår ifrån en poängskala på maximalt 48 poäng 

(100 %). Grad I (80-100 %) innebär att en artikel har hög kvalitet. Grad II (70-79%) 

innebär att artikel har medel kvalitet och grad III (mindre än 69 %) innebär att 
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artikeln har en låg kvalitet. Artiklar med Grad III är inte användbara då de inte anses 

vara tillräckligt tillförlitliga. 

 

Analys 

Totalt ingick 15 vetenskapliga artiklar som analyserades till studiens resultat. De 

presenteras i en översiktstabell (bilaga 3). Oavsett vilken studie som än görs är 

dokumentationen i tabeller viktigt (Friberg 2012, 140). 

 

Artiklarna lästes en efter en av författarna flera gånger var för sig för att sedan 

diskutera innehållet tillsammans för att förstå helheten. Detta görs för att 

sammanställningen är mer tillförlitlig om den analyseras av flera oberoende forskare 

menar Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011, 93). Efter diskussionen 

sammanfattades artikeln i ett par sidor text och detta var till stöd vid analysarbetet. 

Vidare kunde det dessutom fungera som bekräftelse att allt som var läst hade 

uppfattats och dokumenterats (Friberg 2012, 140). 

 

Därefter sökte författarna tillsammans efter likheter och skillnader mellan de olika 

artiklarna vad gäller syftet, tillvägagångsätt för metod och analysförlopp. Alla 

forskare hade inriktat sig på att undersöka upplevelse av livet efter stroke utifrån de 

drabbades perspektiv. Vissa hade även använt sig av triangulering och tagit med 

familj och vårdgivares perspektiv.  En del forskare inriktade sig på helhetsbilden efter 

insjuknandet i stroke medan de andra hade fokus på specifika aspekter av upplevd 

erfarenhet till exempel ätsvårigheter, kroppsbild och depression efter insjuknandet i 

stroke. Det flesta av forskarna fokuserade sig på omkring 0-5 år efter 

förstagångsinsjuknandet i stroke. 

 

Alla forskare valde att intervjua sina deltagare som varierade mellan djup-intervjuer, 

semi-strukturerade intervjuer samt öppna intervjuer (ostrukturerade och informella). 

Alla intervjuer spelades in och transkriberades. En del forskare valde också att 

observera deltagarna under intervjun för att läsa deltagarnas “icke verbala” uttryck. I 

samtliga studier utom en hade forskarna valt att exkludera personer med svår verbal 

kommunikationsnedsättning. 
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De analysmetoder som framkom i studierna vad främst Grounded theory, 

Psykologisk hermeneutik, olika slags Fenomenologiska metoder samt en studie av 

beskrivande karaktär. 

 

Fortsättningsvis identifierades och dokumenterades likheter och skillnader i 

studiernas resultat vilka presenteras i en översiktstabell av resultatet (Tabell 1). 

Upplevelser som handlade om samma sak sorterades under samma kategorier och 

underkategorier. Under dessa gjorde författarna en beskrivande sammanställning av 

resultatet samt refererade till de olika vetenskapliga artiklar som ingick i resultatet 

(Friberg 2012, 140). 

 

Forskningsetik 

Det är i Helsingforsdeklarationen (2013) som de etiska principerna för medicinsk 

human forskning redogörs. Huvudprinciperna går ut på att forskningen skall 

bedrivas med respekt inte bara för deltagarna, utan också för forskningsteamet. 

Forskningsansvaret är att säkerställa hälsa, skydda livet och deltagarens integritet 

samt bevara rätt till självbestämmande.   

 

För att en studie ska få etiskt godkännande krävs det att studien genomförs med 

respekt för människovärdet. Mänskliga rättigheter och grundläggande friheter skall 

alltid beaktas vid etikprövningen, det betyder också att forskningsdeltagarnas 

samtycke kan tas tillbaka när som helst under studiens gång (CODEX, 2015). 

Artiklarna som ingick i litteraturstudien var etiskt granskade och har fått ett etiskt 

tillstånd. Det är för att författarna ska kunna säkerställa att forskningen genomförts i 

enlighet med etiska principer (Forsberg, Wengström 2013, 70). 

Alla vetenskapliga artiklar som ingick i studien redovisas både i texten och i 

referenslistan (Forsberg, Wengström 2013, 70). 

 

Författarna till den här studien har ingen förförståelse och inte heller några 

personliga ståndpunkter vad gäller ämnet, därmed minskas risken för att urvalet blir 

för specifikt (Friberg 2012, 134). Det råder ett kritiskt förhållningssätt i 

urvalsprocessen, läsningen och analysen av studierna. 
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Resultat 

Vid analys av de vetenskapliga artiklarna valde författarna att presentera resultatet i 

fem kategorier med underkategorier som belyser de strokedrabbades upplevelse av 

livet efter insjuknandet. 

Tabell 1. Översikt av kategorier och underkategorier. 

Förändrade upplevelser av sig själv Förändrad självbild 

Känslan av att åldras 

Förändringar i kroppsfunktioner 

Förändringar i sociala livet Omgivningen drar sig undan 

Tillbakadragande från det sociala livet 

Att känna trötthet 

Rollförändringar Förändringar i identitet 

Förändringar i familjelivet 

Förändringar i arbetslivet 

Att vara beroende Att bli utelämnad åt hälso- och sjukvårdspersonal 

Att vara beroende av familjen 

Att vara beroende av omgivningen 

Att hitta vägen tillbaka Att delta i aktiviteter 

Att ha familjens och samhällets stöd 

Att ändra förhållningssätt 

 

Det beskrivs att personer som genomgått stroke upplevde insjuknandet som en 

livsförändrande händelse som upplevdes förödande både för dem själva och deras 

familjer. Sjukdomen var ofta förknippad med fysiska, psykiska och psykosociala 

konsekvenser för de drabbade (Anderson, Whitfield 2013; Brunborg 2009; Brunborg, 

Ytrehus 2013; Burton 2000; Casey et al. 2008; Dalvandi et al. 2010; Kouwenhoven et 

al. 2011; Kvigne, Kirkevold 2003; Thompson, Ryan 2009). Det beskrivs att de 

drabbade oavsett ålder, kön eller etnicitet dagligen kämpade för att kunna känna sig 

normala och återfå självkänslan. (Thompson, Ryan 2009). 
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Förändrade upplevelser av sig själv 

Förändrad självbild 

En del av de drabbade beskrev en förändrad relation till sig själv och upplevde att de 

varken kände igen sig själva eller kunde lita på sig själva längre (Eilertsen, Kirkevold, 

Bjørk 2009; Kouwenhoven et al. 2011; Kvigne, Kirkevold 2003). På grund av 

förlamningar upplevdes kroppen som främmande (Burton 2000; Eilertsen, 

Kirkevold, Bjørk 2009). 

 

Det beskrivs att en del av de drabbade kvinnorna varken upplevde intresse för 

personlig hygien eller utseende efter insjuknandet (Eilertsen, Kirkevold, Bjørk 2009). 

Däremot beskriver Kvigne och Kirkevold (2003) att en del av de drabbade kvinnorna 

la ner mycket uppmärksamhet, tid och pengar för att se attraktiv ut efter 

insjuknandet. 

Känslan av att åldras 

Det beskrivs att båda könen förknippade insjuknandet med åldrande (Brunborg 

2009; Thompson, Ryan 2009). Förändringar som förlust av energi och ökat behov för 

vila upplevdes av några drabbade som en del av åldrandet (Eilertsen, Kirkevold, 

Bjørk 2009). Det framgick att kunskap om sjukdomen och dess konsekvenser väckte 

tankar om döden (Eilertsen, Kirkevold, Bjørk 2009). Däremot beskriver Anderson 

och Whitfield (2013) att några av de drabbade inte ville acceptera sjukdomen som en 

del av åldrandet. 

Förändringar i kroppsfunktioner 

En del av de drabbade upplevde förändringar i kroppsfunktionen efter insjuknandet. 

Det tog längre tid att utföra aktiviteter jämfört med tidigare och de drabbade 

upplevde att kroppen stannade helt när de försökte snabba på tempot vilket 

medförde känslor av förtvivlan och utmattning (Kvigne, Kirkevold 2003; Secrest, 

Thomas 1999). Det framgår att glömska medförde känslan av hjälplöshet och förlust 

av självkänslan då de drabbade inte längre kunde bestämma över sig själva (Secrest, 

Thomas 1999). 

Å ena sidan beskrivs det att sväljsvårigheter upplevdes av en del av de drabbade som 

den värsta komplikationen efter insjuknandet (Carlsson, Ehrenberg, Ehnfors 2004; 

Medin et al. 2010). Å andra sidan beskrivs det i två andra studier att en del av de 
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drabbade upplevde att förlamningar kändes mest obehagliga (Brunborg 2009; 

Eilertsen, Kirkevold, Bjørk 2009). Vidare beskrivs det att en del av de drabbade 

upplevde att kommunikations- och minnesproblem var svårast att hantera (Brunborg 

2009).   

 

Det beskrivs att urinläckage upplevdes förnedrande och att urinvägsinfektioner var 

återkommande problem för de som fått urininkontinens till följd av insjuknandet 

(Kvigne, Kirkevold 2003). 

 

Det framgick att insjuknandet i stroke även medförde kommunikationssvårigheter. 

Detta skapade ett gap mellan de drabbade och allmänheten (Kouwenhoven et al. 

2011; Secrest, Thomas 1999). Detta upplevdes hos de drabbade som att vara fången i 

sin egen kropp. Att inte kunna finna ord eller inte kunna komma ihåg händelser 

väckte känslor av nedstämdhet, förtvivlan och skam (Kouwenhoven et al. 2011; 

Kvigne, Kirkevold 2003). 

 

Vidare beskrivs att de drabbade valde att minska sitt kontaktnät eftersom de var 

rädda att träffa bekanta och inte kunna föra ett samtal. De gånger de drabbade ändå 

umgicks kände de sig isolerade och ensamma (Brunborg, Ytrehus 2013; 

Kouwenhoven et al. 2011). 

 

Förändringar i sociala livet 

Omgivningen drar sig undan 

Det beskrivs att kommunikationssvårigheter påverkade det sociala umgänget negativt 

eftersom vänner och bekanta drog sig undan (Kitzmuller, Asplund, Häggström 2012). 

En del av de drabbade upplevde att andra människor undvek kontakt med dem på 

grund av deras fysiska och kognitiva funktionsnedsättningar (Anderson, Whitfield 

2013; Kvigne, Kirkevold 2003). En del av de drabbade var rädda över att andra skulle 

stämpla dem som dumma (Kvigne, Kirkevold 2003). 

Tillbakadragande från det sociala livet 

De drabbade angav att kommunikationssvårigheter (Kvigne, Kirkevold 2003), 

immobilitet (Eilertsen, Kirkevold, Bjørk 2009; Kvigne, Kirkevold 2003), trötthet 
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(Kvigne, Kirkevold 2003; Thompson, Ryan 2009), sväljsvårigheter och oro 

(Thompson, Ryan 2009) var orsaker till tillbakadragandet från det sociala livet. 

Det framgår att en del av de drabbade upplevde skamkänslor vid matsituationer 

(Carlsson, Ehrenberg, Ehnfors 2004; Kvigne, Kirkevold 2003; Medin et al. 2010). 

Detta medförde att de drog sig undan från sociala matsituationer då deras bordsskick 

inte var allmänt accepterat enligt dem själva, till exempel när de hade behov av att 

spotta ut eller plocka ut mat från munnen (Carlsson, Ehrenberg, Ehnfors 2004; 

Medin et al. 2010). Däremot hade en del av de drabbade inte några problem med att 

äta tillsammans med bekanta som var medvetna om deras ätsvårigheter (Medin et al. 

2010). 

 

Det beskrivs att de drabbade kände sig mest säker och trygg i hemmet vilket 

medförde rädsla över att lämna hemmet och detta påverkade det sociala umgänget 

negativt (Anderson, Whitfield 2013; Thompson, Ryan 2009). 

Att känna trötthet 

Det beskrivs att trötthet begränsade de drabbades aktivitetsnivå och detta upplevdes 

som paralyserande (Brunborg 2009; Eilertsen, Kirkevold, Bjørk 2009; Kouwenhoven 

et al. 2011; Kvigne, Kirkevold 2003). En del av de drabbade var så trötta att de 

behövde sova några timmar flera gånger om dagen (Kvigne, Kirkevold 2003). En del 

av de drabbade beskrev rädsla över att inte ha tillräckligt med energi för att kunna 

svälja maten (Medin et al. 2010). 

 

Å ena sidan visade tröttheten sig genom oförmåga att planera aktiviteter på grund av 

det var svårt att förutse mående för en specifik dag samt på grund av kognitiva och 

kommunikativa svårigheter (Eilertsen, Kirkevold, Bjørk 2009; Kvigne, Kirkevold 

2003; Secrest, Thomas 1999; Thompson, Ryan 2009). Å andra sidan beskrev en del 

av de drabbade att alla aktiviteter behövde vara väl inplanerade och att det inte fanns 

plats för spontana aktiviteter vilket angavs som en stor förlust (Eilertsen, Kirkevold, 

Bjørk 2009; Kitzmuller, Asplund, Häggström 2012). 
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Rollförändringar 

Förändringar i identitet 

En del av dem drabbade upplevde livet som meningslöst och tankarna om de 

förlorade möjligheterna i livet samt att det var för sent för att ändra någonting 

medförde känsla av sorg (Eilertsen, Kirkevold, Bjørk 2009). 

 

En del av de drabbade beskrev känslan av att bli behandlad som ett barn, känslan av 

att vara beroende eller som att inte vara någon alls (Kouwenhoven et al. 2011). 

Det framgick att främst manliga drabbade erkände att de inte var så lätta att leva med 

på grund av oengagemang och humörsvängningar mot sin omgivning vilket gav 

upphov till skuldkänslor (Brunborg 2009; Burton, 2000; Kitzmuller, Asplund, 

Häggström 2012; Kvigne, Kirkevold 2003; Thompson, Ryan 2009). Det beskrivs att 

en del av de drabbade kvinnorna blev känslomässigt labila till följd av insjuknandet. 

Det visade sig genom att de kunde börja gråta över små obetydliga saker och att de 

inte kunde kontrollera sina känslor vilket gav upphov till rädsla (Kouwenhoven et al. 

2011; Kvigne, Kirkevold 2003). 

Förändringar i familjelivet 

Det beskrivs att så kallade traditionella manliga och kvinnliga roller hade förändrats 

vad gäller att sköta till exempel finanser, hushållsarbete och ansvaret för familjen 

(Carlsson, Ehrenberg, Ehnfors 2004; Casey et al. 2008; Kitzmuller, Asplund, 

Häggström 2012; Thompson och Ryan 2009). En del av de drabbade beskrev att 

förmågan att utföra hushållsarbete var förknippad med personens roll före 

insjuknandet och därav hade betydelse för att återfå självkänslan (Eilertsen, 

Kirkevold, Björk 2009). 

 

Det beskrivs att en del drabbade upplevde förändrade roller i äktenskapet, från att ha 

varit man o hustru, till att bli vårdare och patient och att kärleken därför hade 

försvunnit (Carlsson, Ehrenberg, Ehnfors 2004; Thompson, Ryan 2009). Det 

beskrivs att till exempel asymmetri i ansiktet och dreggling, påverkade den sexuella 

kontakten negativt och nästan alla de drabbade upplevde minskad eller ingen sexuell 

lust efter insjuknandet. Dessutom medförde rädslan inför ett nytt strokeanfall 

undvikande av sexuell kontakt hos de drabbade. Vid vissa tillfällen kände de sig 
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skyldiga inför sin livspartner att genomföra samlag trots utebliven njutning 

(Thompson, Ryan 2009). 

 

Det framgick att de drabbade föräldrarna försökte ringa till sina barn trots att de inte 

kunde säga ett ord, bara för att höra barnens röster. När deras barn reagerade med 

tillbakadragande kände de drabbade föräldrarna sig besvikna. En del av föräldrarna 

upplevde att de inte fått en fullständig information om sin sjukdom som de kunnat 

dela med sig av till barnen (Kitzmuller, Asplund, Häggström 2012). 

Förändringar i arbetslivet 

Det beskrivs att de drabbade som jobbade första tiden efter insjuknandet uttryckte att 

jobbet krävde all deras energi och de kände sig för utmattade efter jobbet för att 

kunna motsvara sina livspartners förväntningar. Detta orsakade skuldkänslor och 

dåligt samvete hos de drabbade(Burton 2000; Eilertsen, Kirkevold, Bjørk 2009; 

Kitzmuller, Asplund, Häggström 2012). 

 

Det beskrivs även att en del av de drabbade fick lämna sina jobb och gå i 

förtidspension. Detta medförde att de förlorade sin känsla av identitet samt gav 

upphov till känslor av isolering och ensamhet (Casey et al. 2008; Burton 2000; 

Brunborg, Ytrehus 2013; Dalvandi et al. 2010). Däremot, att få gå i förtidspension 

innebar för en del av de drabbade att de fick mer tid på sig för att kunna genomföra 

förändringar i livet och anpassa sig efter nya förhållanden (Brunborg, Ytrehus 2013). 

 

Att vara beroende 

Att bli utelämnad åt hälso- och sjukvårdspersonal 

De drabbade upplevde att de fick för lite hjälp från hälso- och sjukvårdspersonal efter 

utskrivning från sjukhuset för att kunna vara oberoende av andras hjälp. De var 

tvungna att lära sig själva genom sina misstag till exempel vid förflyttning eller vid 

matsituationer (Casey et al. 2008; Carlsson, Ehrenberg, Ehnfors 2004; Secrest, 

Thomas 1999; Dalvandi et al. 2010). 

 

Det beskrivs att de drabbade som hade grava funktionsnedsättningar kände sig mest 

beroende av andras hjälp (Casey et al. 2008). De drabbade som fick hjälp från okända 
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personer, till exempel vikarier till hälso- och sjukvårdspersonal upplevde sig ännu 

mer beroende då personalen varken kände till den drabbades behov eller förmågor 

(Kvigne, Kirkevold 2003). 

 

Det framgår att en del av de drabbade var motiverade inför rehabiliteringen men de 

upplevde att de var tvungna att vänta på andras hjälp eftersom de inte själva visste 

hur de skulle gå tillväga (Anderson, Whitfield 2013; Burton 2000; Casey et al. 2008; 

Kvigne, Kirkevold 2003). En del av de drabbade kände sig sårbara och utsatta när de 

inte fick sätta egna mål på grund av de varken hade resurser eller position för att 

kunna stå på sig själva. Det beskrivs att sjukvårdspersonalen bara prioriterade de 

basala behoven och fallpreventionsåtgärder framför de drabbades egna mål samt 

planerade rehabiliteringsprogrammet utan att involvera den drabbade (Anderson, 

Whitfield 2013; Burton, 2000; Eilertsen, Kirkevold, Bjørk 2009). 

 

Det beskrivs att de drabbade varken kände sig sedda eller hörda och känslan av att 

vara underskattad av andra människor förekom hos de flesta(Anderson, Whitfield 

2013). Det framgick att en del kände sig behandlade som ett barn då de hela tiden 

blev påpekade när de gjorde någonting fel (Medin et al. 2010; Secrest, Thomas 1999). 

Att vara observerad av sjukvårdspersonal vid vardagliga aktiviteter medförde känslor 

av besvikelse och ilska hos en del (Kvigne, Kirkevold 2003). 

Att vara beroende av familjen 

Det beskrivs att en del drabbade upplevde att de behöver stöd från någon som kan 

framföra deras åsikter (Anderson, Whitfield 2013). De med 

kommunikationssvårigheter uttryckte att deras friska livspartner fick en tolkroll. 

Eftersom tolkningarna inte alltid var korrekta medförde det nedstämdhet hos de 

drabbade och förorsakade således missförstånd och konflikter i familjen (Kitzmuller, 

Asplund, Häggström 2012). 

 

Efter insjuknandet behövde en del av de drabbade hjälp med att utföra vardagliga 

aktiviteter vilket upplevdes som frustrerande (Burton 2000; Carlsson, Ehrenberg, 

Ehnfors 2004; Casey et al. 2008; Kitzmuller, Asplund, Häggström 2012; 

Kouwenhoven et al. 2011; Kvigne, Kirkevold 2003). Att vara beroende av andras hjälp 

kunde jämföras med känslan av att vara fångad och detta medförde känslor av 



15 

 

hjälplöshet och nedstämdhet (Casey et al. 2008; Burton 2000; Secrest, Thomas 

1999). Dessutom kände en del av de drabbade sig överbeskyddade av sina 

livspartners till exempel genom att de inte fick utföra fysisk aktivitet utifrån sina 

möjligheter och begränsningar. (Thompson, Ryan 2009). 

 

En del av de drabbade upplevde sig själva som lata, värdelösa (Thompson, Ryan 

2009) och bördor(Casey et al. 2008;Eilertsen, Kirkevold, Bjørk 2009; Thompson, 

Ryan 2009). Å ena sidan medförde ett beroende av sin livspartner skuldkänslor hos 

den drabbade då dem inte kunde utföra samma aktiviteter i samma utsträckning 

längre (Casey et al. 2008; Dalvandi et al. 2010; Eilertsen, Kirkevold, Bjørk 2009; 

Kvigne, Kirkevold 2003; Thompson, Ryan 2009). Å andra sidan skapade rädslan av 

att vara en börda för närstående och familjen motivation till att försöka bli mer 

oberoende (Casey et al. 2008). 

Att vara beroende av omgivningen 

Det beskrivs att det var svårt för en del av de drabbade att delta i vardagliga sysslor 

på grund av bristande anpassning av omgivningen i hemmet (Carlsson, Ehrenberg, 

Ehnfors 2004).  De drabbade upplevde att anpassningen av omgivningen i hemmet 

var en viktig del för att kunna leva ett värdigt liv efter insjuknandet och beskriver sitt 

missnöje över att de inte längre kan gå uppför trapporna eller bada i badkar (Casey et 

al. 2008). Bristerna i anpassning av hemmiljö efter insjuknandet förorsakade att de 

drabbade blev ännu mer beroende av andras hjälp (Carlsson, Ehrenberg, Ehnfors 

2004). 

 

Det beskrivs att ett beroende även kan innebära att vara beroende av olika 

hjälpmedel, till exempel rullator, kryckor, rullstol och tunga bestick (Kvigne, 

Kirkevold 2003). 

 

Att hitta vägen tillbaka 

Att delta i aktiviteter 

En del av de drabbade upplevde att aktiviteter upplevdes som meningslöst då det inte 

fanns möjlighet att göra någonting som de själva tyckte om. Detta skapade en känsla 

av misslyckande, osäkerhet och nedsatt självförtroende (Anderson, Whitfield 2013; 
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Burton 2000; Eilertsen, Kirkevold, Bjørk 2009; Kouwenhoven et al. 2011; Thompson, 

Ryan 2009).  Däremot med tiden hittade en del av de drabbade nya aktiviteter som 

blev meningsfulla för dem (Brunborg, Ytrehus 2013). 

 

Det framgår att en del upplevde att fysisk träning var en viktig del av rehabiliteringen 

(Kitzmuller, Asplund, Häggström 2012; Kvigne, Kirkevold 2003). De upplevde sig 

vara mycket engagerade och noterade sina framsteg vilket således motiverade till 

fortsatt träning (Kitzmuller, Asplund, Häggström 2012). 

 

Det beskrivs att aktiviteter som var organiserade inom olika rehabiliteringsprogram 

var väldigt få och ointressanta vilket gjorde att dagarna kändes långtråkiga (Casey et 

al. 2008). En del var med på aktiviteter bara för att göra någonting och för att känna 

sig delaktiga (Secrest, Thomas 1999). Det beskrivs att en del drabbade upplevde 

trötthet i samband med fysisk träning men att de ändå kände att deras 

rehabiliteringsprogram inte var adekvat och kunde förbättras utifrån deras behov och 

förmågor (Eilertsen, Kirkevold, Bjørk 2009). 

Att ha familjens och samhällets stöd 

Det flesta drabbade upplevde att stöd och uppmuntran från familj och vänner var 

nödvändigt för att behålla viljan att fortsätta leva (Anderson, Whitfield 2013; Bays 

2001; Brunborg, Ytrehus 2013; Casey et al. 2008; Eilertsen, Kirkevold, Bjørk 2009; 

Kitzmuller, Asplund, Häggström 2012; Secrest, Thomas 1999). Det beskrivs att 

uppmuntran från en livspartner ökade självförtroendet, motivationen och minskade 

känslan av beroendet av andra (Brunborg, Ytrehus 2013; Kitzmuller, Asplund, 

Häggström 2012). De flesta upplevde en stor tacksamhet till sina familjer för att de 

inspirerade och motiverade dem till att fortsätta kämpa (Kitzmuller, Asplund, 

Häggström 2012). 

 

Det beskrivs att det var viktigt att känna sig delaktig i samhället för att uppleva 

livskvalitet (Brunborg, Ytrehus 2013; Casey et al. 2008). Detta visade sig bland annat 

genom att ha tillgång till transportmedel, finansinkomst, lokala tjänster och 

bekvämligheter (Casey et al. 2008). 



17 

 

Att ändra förhållningssätt 

Det framgick att umgänge med andra personer som också genomgått stroke hjälpte 

en del drabbade med att anpassa sig till den nya livssituationen (Kitzmuller, Asplund, 

Häggström 2012). 

 

Det beskrivs hur de hittade nya lösningar för att underlätta vardagen och känna sig 

tryggare, till exempel skriva ner allt som var viktigt och lösa korsord för att träna upp 

ordförrådet(Brunborg, Ytrehus 2013), att ha en telefon i varje rum (Secrest, Thomas 

1999) samt använda plasttallrikar (Medin et al. 2010; Secrest, Thomas 1999). För att 

upprätthålla kommunikationen använde en del sig av kroppsspråk och ansiktsuttryck 

(Kitzmuller, Asplund, Häggström 2012). 

 

Att använda sig av strategier för att hantera vardagen beskrivs vara nödvändigt för att 

få tillbaka självkänslan och återfå mening i livet (Kouwenhoven et al. 2011). Det 

beskrivs att fokus på möjligheter och realistiska mål istället för begränsningar gav 

styrkan till att fortsätta kämpa (Bays 2001; Brunborg, Ytrehus 2013; Eilertsen, 

Kirkevold, Bjørk 2009; Kitzmuller, Asplund, Häggström 2012). Att inte se på sig själv 

som den sjuke efter insjuknandet i stroke var en av de strategier som användes 

(Brunborg, Ytrehus 2013). 

 

Det beskrivs att de drabbades motivation var förknippad med uthållighet och en 

positiv inställning till livet (Anderson, Whitfield 2013; Bays 2001; Brunborg, Ytrehus 

2013; Casey et al. 2008; Eilertsen, Kirkevold, Bjørk 2009). Det framgår att 

humor(Kitzmuller, Asplund, Häggström 2012), hopp (Bays 2001; Burton 2000) och 

en tro på gud (Bays 2001; Dalvandi et al. 2010) var bra medel för att hantera 

vardagliga svårigheter. De drabbade beskriver att hårt arbete, beslutsamhet och en 

anpassningsförmåga var vägen mot att återfå kontrollen över sina liv (Anderson, 

Whitfield 2013; Bays 2001). 

 

Diskussion 

Syftet med den här litteraturstudien var att belysa strokedrabbades upplevelser av 

livet efter insjuknandet. Resultatet presenterades utifrån fem olika kategorier som 

belyser upplevelser av livet efter insjuknandet i stroke; förändrade upplevelser av sig 
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själv, förändringar i det sociala livet, rollförändringar, att vara beroende och att hitta 

vägen tillbaka. 

 

Resultatdiskussion 

När en person genomgått stroke är det vanligt att bestående skador kvarstår vilket 

har stor inverkan på personens fortsatta liv. Därför är det viktigt att som 

sjuksköterska känna till hur personen upplever sin situation så att denne kan stötta 

och hjälpa den drabbade att leva ett värdigt liv (Norberg et al. 2013, 93). Att genomgå 

hälsotransition, både att insjukna och återhämta sig, är en individuell upplevelse 

vilket ställer stora krav på vården framför allt att kunna förhålla sig personcentrerat 

(Norberg et al. 2013, 94-95). Det är sjuksköterskornas ansvar att bistå den drabbade, 

att förebygga hälsa och att stötta hälsorelaterad livskvalitet genom till exempel att 

använda olika teorier i omvårdnad (Boman, Brink 2015, 192-193) Ett begrepp inom 

teorin salutogenes är resiliens och kan beskrivas som en inre resurs som handlar om 

att återhämta sig trots svåra dramatiska händelser. Kunskap om faktorer som stärker 

resiliens hos den drabbade gör det möjligt för sjuksköterskan att kunna stödja den 

drabbade i svåra situationer. (Boman, Brink 2015, 198). 

 

I litteraturstudiens resultat framkom att insjuknandet i stroke medförde bland annat 

kommunikationssvårigheter som ledde till att de drabbade valde att minska sina 

kontaktnät. Samma resultat beskrivs i en studie av Lynch et al. (2008) som lyfter upp 

att de drabbades kommunikationssvårigheter påverkade deras sociala interaktioner 

samt medförde känslor av frustration och en minskad tro på sig själv. Utifrån det här 

resultatet kan man diskutera att det är viktigt att hälso- sjukvårdspersonal 

uppmärksammar kommunikationssvårigheter hos personer som genomgått stroke 

och att tillsammans med dem utarbetar nya lösningar för att kunna förbättra 

kommunikationen. 

 

I litteraturstudiens resultat framkom också att en del kvinnor inte brydde sig om hur 

de såg ut efter insjuknandet medan en del av kvinnorna var mycket engagerade för att 

se attraktiv ut. I de vetenskapliga artiklarna som ingick i studien beskrivs inte 

männens relation till sina kroppar och utseende. Av detta resultat kan det diskuteras 

om det finns genusskillnader i upplevelserna mellan män och kvinnor och vad det 

beror på. 
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Detta visar vikten av att ta hänsyn till vad som är viktigt för den drabbade för att 

kunna planera och prioritera tillsammans med personen samt sätta mål utifrån den 

drabbades önskemål och detta styrker även Ekman (2011). 

 

Det förekom olika förklaringar om vad som orsakade mest stress och obehag i livet 

hos de drabbade efter insjuknandet. Detta visar att upplevelser varierar från individ 

till individ trots samma sjukdom. Därför tycker författarna att vårdpersonalen bör ge 

en personcentrerad vård vilket innebär att personen och dennes behov sätts i fokus. 

Detta stärks även av Ekman et al. (2011) som menar att vårdpersonalen ska lyssna på 

den drabbade och detta utgör utgångspunkten för att ge en personcentrerad vård 

genom att göra den drabbade personen delaktig i sin vård. 

 

I litteraturstudiens resultat framkom det att de drabbade upplevde att deras kroppar 

var krävande samt att insjuknandet medförde energibrist. Även Kristensen et al. 

(2014) beskriver att de drabbade upplevde att det tog längre tid nu än före 

insjuknandet att utföra aktiviteter och att de upplevde en ökad trötthet. Detta stärker 

även Bakken et al. (2012) som beskriver att det finns ett negativt samband mellan 

trötthet, sömnsvårigheter och deltagande i vardagliga aktiviteter efter insjuknandet. 

Till sjuksköterskans ansvar hör att tillgodose den drabbades basala behov genom att 

till exempel hitta en balans mellan vila och aktivitet. Detta kan göras genom att 

informera och utbilda den drabbade om hur man bör gå tillväga för att uppnå 

kontroll över sjukdomens konsekvenser (Clark et al. 1995). 

 

Å ena sidan framkom det i litteraturstudiens resultat att en del av de drabbade 

upplevde att vänner och bekanta drog sig undan. Detta stärker även Lynch et al. 

(2008) i sin studie som beskriver att de drabbade upplevde att vänner och bekanta 

drog sig undan och inte var till stöd efter insjuknandet.  Å andra sidan framkom det i 

litteraturstudiens resultat att stöd och uppmuntran från familjen var nödvändigt för 

de drabbade för att lyckas med återhämtningen och behålla viljan att fortsätta leva. 

Detta styrker även Armstrong et al. (2012) och Kristensen et al. (2014) som beskriver 

att det ger en meningsfull tillvaro att umgås med familj och barnbarn. 

 

Av detta resultat kan man diskutera att det är viktigt att inte bara uppmärksamma de 

drabbade utan även tänka på att involvera anhöriga i vården efter samråd med de 
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drabbade. Om de anhöriga som betyder mycket för den drabbade drar sig undan, 

kommer detta mycket troligt att påverka den drabbade negativt. Detta styrker Clarke 

och Black som menar att det påverkar den drabbades livskvalitet negativt att inte få 

stöd från familj och vänner(2005). 

 

I litteraturstudiens resultat framgick det att delaktighet i samhället var viktigt för de 

drabbade. Däremot visade det sig att de drog sig undan det sociala livet på grund av 

de funktionsnedsättningar de fått efter insjuknandet. Detta beskrivs även i en studie 

av Robinson et al., (2009) att även om de drabbade hade återhämtat sig till 

acceptabla nivåer av rörlighet i hemmet kände de sig ändå osäkra att gå ut själva. Av 

detta resultat kan det diskuteras att det är viktigt som sjuksköterska att se till så att 

den drabbade har de hjälpmedel som behövs för att kunna känna sig trygg även 

utanför hemmet. Genom att tillämpa personcentrerad omvårdnad kan man hjälpa 

den drabbade att gå igenom transitionen från sjukdom till hälsa och bevara ens 

upplevelse av en positiv identitet samt minska beroendet av andra trots 

funktionsnedsättningar (Santamäki Fisher et al. 2012, 261). 

 

De flesta av de drabbade upplevde att de blev förbisedda och inte fick tillräckligt med 

stöd från hälso- och sjukvårdspersonalen för att vara mindre beroende av andras 

hjälp efter utskrivning. Resultatet kan jämföras med Korpershoek, van der Bijl, 

Hafsteinsdottirs (2011) studie som beskriver att de drabbade upplevde att hälso- och 

sjukvårdspersonal spenderar allt för lite tid på rehabiliteringsinsatser och att de 

drabbade kände sig ensamma och immobiliserade ungefär 60 % av tiden. Av 

resultatet kan slutsatser dras att det fanns brister både i bemötandet och i 

sjukvårdskedjan. Korpershoek et al. (2011) beskriver att det ingår i sjuksköterskans 

roll att sträva efter att hjälpa de drabbade personerna att känna sig värdiga och återfå 

kontrollen över sitt liv efter insjuknandet. 

Det här visar vikten av att påminna personalen att vården ska ges med respekt för 

personens integritet och rättigheter och detta kan även styrkas av Modell för 

omvårdnad (2015, 2). På grund av att migrationen ökar i världen ställer det också 

krav på att hälso- och sjukvårdspersonal anpassar vården utifrån kulturell och etnisk 

tillhörighet, ålder, genus och sexualitet. Vården skall ges med respekt för människors 

lika värde så att de drabbade känner sig trygga(Modell för omvårdnad 2015, 2). Enligt 

socialstyrelsens nationella riktlinjer för strokesjukvård (2009, 14) ska vården 
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anpassas efter varje individ oavsett kön, ålder och sjukdomsbild för att kunna ge den 

bästa behandlingen. 

På grund av påvisade brister i sjukvårdskedjan är det viktigt med uppföljning även 

efter utskrivning samt att personalen tillsammans med den drabbade utarbetar en 

individuell plan för fortsatt vård (Docteur, Coulter 2012: 5, 13). Det visade sig att 

brister i samordning och kontinuitet har en negativ inverkan på personens upplevda 

vårdkvalité samt vårdens resultat och kostnader (vårdanalys rapport 2012:5, 13). 

 

I litteraturstudiens resultat framgår att aktiviteter efter insjuknandet inte alltid gav 

tillfredsställelse för de drabbade och att de inte heller alltid såg någon mening med 

att genomföra dessa. Almborg et al. (2010) beskriver att det är viktigt att göra de 

drabbade delaktiga och fråga om deras intressen under rehabiliteringen samt fundera 

ut på vilket sätt de drabbade kan anpassa sina intressen till det nya livet. Författarna 

anser att det är viktigt att tillsammans med den drabbade hitta meningsfulla 

aktiviteter och att detta bör vara en viktig del i målsättningen och planeringen. Av 

resultatet kan det diskuteras att det är viktigt som sjuksköterska att se den drabbade 

personen som helhet och engagera personen till att vara delaktig i sin egen vård 

(Ekman et al. 2011). 

 

Det framkom av resultatet i litteraturstudien att en del av de drabbade upplevde att 

deras mål och önskemål sköts åt sidan och att vårdpersonalen bara utgick ifrån vad 

de drabbade behövde klara av innan utskrivning från sjukhuset. Liknande resultat 

beskrevs även av Almborg et al. (2010) att de drabbade upplevde att de inte var 

delaktiga i vårdplaneringen. Författarna tror att orsaken till detta kan vara 

kommunikationssvårigheter som de flesta drabbade fick efter insjuknandet. Lloyd, 

Roberts och Freeman (2014) beskriver att det är en etisk plikt att i sin yrkesutövning 

maximera personens autonomi och delaktighet i sin egen vård. 

 

Det visade sig att genom att använda sig av olika strategier för att hantera vardagen 

fanns det möjligheter att bearbeta och hantera den nya situationen samt genomföra 

förändringar för att uppnå en meningsfull tillvaro och känna sammanhang. 

Optimism, anpassningsförmåga och nya strategier var utarbetade av de drabbade och 

i integration med varandra bidrog de till stärka resiliens vilket till att de drabbade 
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kunde gå igenom transition för att kunna leva ett meningsfullt liv (Eriksson 2015, 

94). 

Betydelse för omvårdnad 

Resultatet av denna studie kan upplysa sjuksköterskor om hur de drabbade upplever 

livet efter insjuknandet, vilka begränsningar och känslor insjuknandet medför. 

Sjuksköterskor har ett personligt ansvar för sin yrkesutövning och är skyldiga att följa 

utvecklingen inom sitt yrkesområde. Genom att använda sig av evidensbaserad vård 

får man till sig den bästa vetenskapliga kunskapen som i sin tur kan integreras med 

klinisk erfarenhet och den drabbades önskemål (Olsson, Sörensen 2011, 272). Att 

arbeta utifrån ett salutogent och personcentrerat förhållningssätt innebär att skapa 

möjligheter för den drabbade att känna välbefinnande och att kunna leva ett gott, 

trygg och säkert liv trots de funktionsnedsättningar den drabbade fått (Santamäki-

Fischer et al. 2013, 261-262). 

 

Metoddiskussion 

Syftet med denna litteraturstudie var att belysa strokedrabbades upplevelser efter 

insjuknandet i stroke och därför valde författarna att fokusera sig på studier med 

kvalitativ ansats. Enligt Forsberg och Wengström (2013, 54) fokuserar studier med 

kvalitativ ansats på att tolka och skapa mening och förståelse i människans 

upplevelser. Därför anser författarna att kvalitativa studier är lämpliga för att få 

kunskap om en persons upplevelse av ett fenomen.   

 

Olsson och Sörensen (2012, 278) beskriver att syftet med litteraturöversikter är att 

hitta bästa vetenskapliga grund för sjuksköterskans arbete för att kunna ge den bästa 

möjliga vården. Således är litteraturöversikter lämpligt att använda för 

examensarbete om man har ett problemområde där människors upplevelser och 

erfarenheter är i fokus (Dahlborg Lyckhage 2012, 32). Författarna är medvetna att 

kritik har riktats mot litteraturöversikter eftersom de innehåller allt för begränsad 

mängd av relevant forskning som grund för analysen samt att författarna omedvetet 

väljer studier som stödjer den egna ståndpunkten. Därför är det viktigt vid urvalet 

och läsning av studier att ha ett kritiskt förhållningssätt (Friberg 2012, 134, 135). 
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När sökningen genomfördes experimenterade författarna med olika sökord och i 

olika kombinationer för att få fram ett bra sökresultat. De sökord författarna valt 

anses vara bra att använda eftersom tillräckligt med artiklar som besvarar studiens 

syfte hittades (Östlundh 2012, 73). 

 

Författarna valde att avgränsa sökningarna till Nursing Journals eftersom författarna 

vill ha omvårdnadsinriktade artiklar i studien. Detta för att kunna sammanställa 

studerande fenomen och få fram på vilket sätt sjuksköterskor kan implementera detta 

i vårdarbetet. Författarna är medvetna om att man kan gå minste om relevanta 

artiklar som inte finns i omvårdnadsinriktade tidskrifter. 

 

I studien ingick artiklar från Norge, Iran, Irland, England, USA, Sverige och Kanada. 

Förutom Iran har dessa länder i regel hög levnadsstandard och välutvecklat social 

skydd vilket kunde påverka de drabbades upplevelser. För att kunna få fram ett 

bredare perspektiv och fånga skillnaden mellan länderna kunde fler studier från 

mellan- och låginkomstländer inkluderas. 

 

Artiklarna som ingick i resultatet har totalt 276 deltagare varav 111 män och 165 

kvinnor. I en av artiklarna finns inte någon könsindelning av deltagarna beskrivet. 

Det framgår att kvinnorna är överrepresenterade i artiklarna. Författarna är 

medvetna om att en mer jämställd könsfördelning eventuellt hade kunnat påverka 

artiklarnas resultat och detta i sin tur påverkar denna litteraturstudies resultat. 

 

I litteraturstudien ingick 15 vetenskapliga artiklar som har tagits fram genom 

sökningar i två databaser, Cinahl with full text och Pubmed samt genom sekundär 

sökning. Om sökningen hade gjorts även i andra databaser kunde det ha bidragit med 

fler relevanta artiklar som i sin tur hade kunnat påverka resultatet och det är 

författarna medvetna om (Willman, Stoltz, Bahtsevani 2011, 80). Artiklarna söktes 

bland annat i Cinahl with Full Text eftersom det går mycket snabbare att få fram 

material i fulltextdatabaser. Författarna är medvetna om att detta inte är den bästa 

metoden eftersom att form prioriteras framför innehåll (Östlundh 2012, 64). 

 

I de vetenskapliga artiklarna som ingick i litteraturstudien förekom olika 

analysmetoder. Trots det tycker författarna att forskarna kom fram till jämförbara 
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resultat men att det var svårare att tolka resultatet i studier där fenomenologiska 

analyser använts. Målet med hermeneutisk forskning är att fånga upplevelser och 

uttrycka, tolka och förstå sammanhang och ha möjlighet att förklara (Olsson, 

Sörensen 2011, 162). I den fenomenologiska inriktningen läggs vikten vid mänskliga 

fenomenen, till exempel erfarenheter, upplevelser, minnen (Olsson, Sörensen 2011, 

171). Grounded theory innebär att fenomenen studeras utifrån deltagarens synvinkel 

och i den miljö fenomen förekommer (Olsson, Sörensen 2011, 177). 

Sammanfattningsvis är den gemensamma utgångspunkten för analyserna någon 

form av livsvärldsperspektiv (Olsson, Sörensen 2011, 187). 

 

Granskningen av artiklarna genomfördes med hjälp av bedömningsmallen för studier 

med kvalitativ metod av Olsson och Sörensen (2011, 285). En svaghet är att 

författarna inte är vana att analysera vetenskapliga artiklar samt att det inte finns 

några tydliga riktlinjer för att kunna bedöma huruvida en del i en artikel är av hög, 

medel respektive låg kvalitet. Detta ledde till att författarna använde sig av sina egna 

tolkningar vid kvalitetsgranskningen av artiklarna men försökte ändå att förhålla oss 

till ett kritiskt värderande förhållningssätt (Friberg 2012, 122).   

 

Den äldsta av de valda artiklarna är genomförd och publicerad år 1999 och detta kan 

anses vara en gammal artikel. Enligt Friberg (2012, 74) ska forskning vara “färsk 

vara” men eftersom det är upplevelserna som skulle studeras och dessa inte förväntas 

ändras över tiden valde författarna ändå att ta med äldre artiklar i studien. 

 

Författarna valde att använda artiklar som är skrivna enbart på engelska och 

utesluter inte att det finns relevanta artiklar som är skrivna på andra språk än 

engelska. Dessa inkluderas inte i studien eftersom författarna inte behärskar andra 

språk än engelska. En svaghet kan vara att om man inte har engelska som modersmål 

är det lätt att göra feltolkningar och detta kan i sin tur påverka resultatet (Friberg 

2012, 65). För att minska risken för feltolkningar valde författarna att använda sig av 

ett lexikon: Oxford Dictionary of English 2012.   
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Forskningsetisk diskussion 

De vetenskapliga artiklarna som ingick i litteraturstudien hade etiskt godkännande. 

Däremot hade författarna önskat mer noggranna och utförliga etiska resonemang i 

artiklarna för att kunna reflektera över deras etiska perspektiv (Forsberg, Wengström 

2013, 70). 

Författarna har följt forskningsprocessens alla steg och har strävat efter noggrann 

presentation för att uppnå överförbarhet och trovärdighet (Olsson, Sörensen 2011, 

267). 

 

Eftersom författarna inte har någon personlig anknytning till forskningsområdet har 

författarna inte heller någon förförståelse när det gäller resultatet och kan inte 

påverka det genom att blanda in våra egna åsikter. 

 

I forskningsprocessen framkom heller inga allvarliga oenigheter mellan författarna. I 

den här litteraturstudien har bra kommunikation och samarbete bidragit till att båda 

författarna har varit lika delaktiga. 

 

Konklusion 

Upplevelsen av att leva efter insjuknandet i stroke innebar en del livsförändringar. 

Det förekom kroppsliga, kognitiva såväl som psykosociala svårigheter efter 

insjuknandet som skapade beroende av andras hjälp, känslan av isolering i sina hem 

och kroppar samt känslor av ensamhet, skuld och skam. De drabbade upplevde att de 

varken fick tillräckligt med stöd och hjälp från hälso-och sjukvårdpersonalen för att 

kunna klara sig själva efter utskrivning från sjukhuset eller fått vara delaktiga i sin 

egen vård, vilket visar kvarstående brister både i vårdplaneringen och i vårdkedjan. 

Trots omfattande svårigheter efter insjuknandet framkom det positiva erfarenheter 

hos dem drabbade av att kunna anpassa sig samt en positiv inställning inför 

framtiden. 

 

Det framkom att personer med grava kommunikationssvårigheter exkluderades från 

de flesta studier och inom vården leder det till att dessa personer varken får den hjälp 

de behöver eller görs delaktiga i sin vård. För att få en djupare förståelse av deras 

upplevelser behövs vidare forskning och alternativa metoder föreslås. 
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“If there is no hope then I am probably not even going to try”- Strokedrabbad (Bays 

2001, 23) 
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Grad I 

41/48 



 

Författare 

År 

Land 

Titel Syfte Metod Deltagare/ 

Bortfall 

Resultat Kvalitet 

Eva Carlsson, 

Anna Ehrenberg, 

Margareta Ehnfors 

2004 

Sverige 

Stroke and eating 

difficulties: long-

term experiences 

Att utforska hur de 

drabbade upplever 

att leva med 

ätsvårigheter efter 

insjuknande i 

stroke. 

Fallstudie med 

kvalitativ ansats. 

Observationer och 

öppna intervjuer. 

Inspelades och 

transkriberades 

Analyserades med 

hjälp av 

fenomenologisk 

metod. 

3 Deltagare 

(bortfall 0) 

2 män och 1 

kvinna 

Ålder > 60 

år. 

De drabbade upplevde att 

de inte fick tillräckligt 

med stöd vid 

matsituationer och att de 

fick lära sig själva genom 

sina misstag hur man ska 

gå tillväga. 

Grad I 

42/44 

Christopher R. 

Burton 

2000 

UK 

Living with stroke: 

a 

phenomenological 

study 

Att belysa den 

drabbades 

upplevelse av livet 

efter insjuknandet 

i stroke. 

Kvalitativ ansats. 

Öppna intervjuer 

(informella och 

ostrukturerade) 

som inspelades och 

transkriberades, 

analyserades med 

hjälp av Grounded 

Theory.   

Observationer 

analyserades enligt 

fenomenologisk 

metod. 

8 deltagare 

(2 bortfall) 

totalt 6 

2 män och 4 

kvinnor 

Ålder 52-81 

Livet efter insjuknandet i 

stroke medförde nya 

utmaningar som krävde 

en livsomställning för att 

kunna anpassa sig till det 

nya livet.   

Grad I 

40/48 



 

Författare 

År 

Land 

Titel Syfte Metod Deltagare/ 

Bortfall 

Resultat Kvalitet 

Kari Kvigne 

Marit Kirkevold 

2003 

Norge 

Living With Bodily 

Strangeness: 

Women’s 

Experiences of 

Their Changing 

and Unpredictable 

Body Following a 

Stroke 

Att belysa den 

kvinnliga drabbade 

upplevelse av 

kroppsliga 

förändringar efter 

genomgången 

stroke. 

Kvalitativ ansats. 

Djupintervjuer som 

inspelades, 

transkriberades och 

analyserades med 

hjälp av 

fenomenologisk 

metod.   

25 deltagare 

(5 bortfall) 

Totalt 20 

20 kvinnor 

Ålder 37-78 

De kvinnliga drabbade 

upplevde att kroppen var 

förändrad, krävande och 

oförutsägbar efter 

insjuknandet.    

Grad I 

45/48 

Janet A. Secrest, 

SandraP. Thomas 

1999 

USA 

Continuity and 

Discontinuity: 

The Quality of Life 

Following 

Stroke 

Att belysa de 

drabbades 

upplevelse av 

livskvalitet och 

rehabilitering efter 

stroke. 

Kvalitativ ansats. 

Djupintervjuer som 

inspelades, 

transkriberades och 

analyserades med 

hjälp av existentiell 

fenomenologisk 

metod. 

14 deltagare 

(0 bortfall) 

7 kvinnor 

och 7 män 

Ålder 40-93 

år 

De drabbade upplevde en 

del förluster i 

självständighet, kontroll 

samt förlust av förmåga 

till socialt samspel. 

45/48p 

Grad I 



 

Författare 

År 

Land 

Titel Syfte Metod Deltagare/ 

Bortfall 

Resultat Kvalitet 

Cathy L. Bays. 

2001 

USA 

Older Adults' 

Descriptions of 

Hope 

After a Stroke 

Att belysa de 

drabbades känslan 

av hopp efter 

insjuknandet i 

stroke samt belysa 

faktorer som 

stärker hopp. Två 

frågeställningar. 

Första är vad som 

ingår i hopp utifrån 

patienters 

perspektiv. Fråga 

två är vilka 

faktorer främja 

hopp? 

Kvalitativ ansats. 

Öppna intervjuer 

som inspelades, 

transkriberades och 

analyserades med 

hjälp av 

beskrivande metod. 

9 deltagare 

(Bortfall 0) 

3 män och 6 

kvinnor 

Medelålder 

68,22år 

De drabbade upplevde att 

stöd från familjen, Andligt 

stöd och måluppfyllelse 

hade störst betydelse för 

att främja hopp. 

Grad I 

44/48 

Birgit Brunborg. 

2009 

Norge 

(sekundärsökning) 

Stressful 

situations the first 

six months after a 

stroke 

Att belysa de 

drabbades 

upplevelse av 

stressituationer 

efter genomgått 

stroke samt belysa 

vilka faktorer som 

utlöser stress. 

Kvalitativ ansats. 

Intervju med öppna 

frågor som 

inspelades, 

transkriberades och 

analyserades med 

hjälp av 

fenomenologisk 

hermeneutik. 

82 deltagare 

(bortfall 

minst 5 plus 

X antal 

patienter 

som gick ut 

från studien) 

Ålder 48-94 

år 

48 män och 

34 kvinnor 

initialt 

De drabbade upplevde att 

de mest stressfulla 

situationerna efter stroke 

relaterade till 

funktionsnedsättningar 

och kommunikations- och 

minnesproblem. 

Grad I 

40/48 

 


