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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Stroke är en av de största folksjukdomarna i Sverige och årligen drabbas cirka 

30 000 personer av stroke. Sjukdomen är en livshotande händelse och kan medföra 

funktionsnedsättningar i olika grad som påverkar på personers liv. Det kan även påverka på 

de anhörigas liv som tar hand om sin familjemedlem som har insjuknat. Syfte: Att beskriva 

patienters upplevelser av att leva med funktionsnedsättningar det första året efter en stroke. 

Metod: En systematisk litteraturstudie av vårdvetenskapliga artiklar med kvalitativ ansats 

enligt Evans beskrivande syntes. Resultat: Upplevelser som framkom i resultatet delades in 

i två teman: förlorad kontroll över kroppen och återfå kontroll över livet. Utifrån dessa 

teman framkom sex underteman: att bli instängd, att bli orkeslös, att leva med förlorad 

identitet, att leva med förändrad sinnesstämning, att anpassa sig till 

funktionsnedsättningar och att uppleva hopp. Slutsats: Att leva med 

funktionsnedsättningar efter en stroke påverkar på patienters kropp, själ och ande samt leder 

det till ett nytt och annorlunda liv. Sjuksköterskan bör uppmärksamma upplevelser som 

medförs av funktionsnedsättningar och anpassa vården efter detta. Att kunna lyssna, ge stöd 

och använda sin kunskap vid bemötande av patienter efter en stroke medför att kvalitén på 

omvårdnaden kan förbättras. 

Nyckelord: funktionsnedsättning, kvalitativ litteraturstudie, livet efter stroke, stroke, 

upplevelser. 

  



ABSTRACT 

Background: Stroke is one of the most common widespread diseases in Sweden and 

approximately 30 000 people suffers each year. The disease is a life-threatening experience 

and can lead to disabilities and affect the patient’s lifestyle. It can also affect the lives of the 

relatives who take care of their family member who has been diagnosed with a stroke. Aim: 

To describe patient’s experiences of living with the disabilities the first year after a stroke. 

Method: A systematic literature study of nursing research articles with qualitative approach 

according to Evans descriptive synthesis. Results: Experiences, which were identified in the 

result, were divided into two themes: Lost control of the body and regain control of their life. 

Based on the themes six sub-themes appeared: To be trapped, to be decrepit, to live with lost 

identity, to live with altered mood, to adapt to the disabilities and to experience hope. 

Conclusion: Living with disabilities after a stroke affect a patient’s body, mind and spirit, 

and lead to a new and different life. Nurses should pay attention to victim’s experiences of the 

disabilities and adapt the nursing accordingly. Being able to listen, provide support and use 

their knowledge in the treatment of patients after a stroke can improve the quality of 

healthcare. 

Keywords:  disability, experiences, qualitative literature study, life after stroke, stroke
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1 INLEDNING 

Av de intresseområden som presenterades utifrån olika vårdverksamheter hittade vi ett 

förslag från Frustunagården, som handlade om att undersöka upplevelser av att drabbas av 

stroke ur ett patientperspektiv. Stroke är ett av de största hälsoproblem i Sverige och detta 

kan kräva mycket resurser inom vården. En av oss författare har jobbat som undersköterska 

på ett akutgeriatriskt sjukhus på en strokeenhet, och den andra har flera gånger träffat 

patienter med stroke under sin verksamhetsförlagda utbildning. De flesta patienter efter en 

stroke som vi har mött hade fått någon form av kroppslig funktionsnedsättning som lett till 

en förändrad livskvalité.  

Vi blev intresserade och nyfikna på vilka upplevelser patienter har efter en stroke, och hur 

sjukdomen påverkar deras liv för att kunna förstå, bemöta och stödja dessa patienter. Vi 

anser att en ökad förståelse och kunskap om patienters upplevelser kan utgöra en viktig 

grund för personcentrerad omvårdnad, då vi som blivande sjuksköterskor med stor 

sannolikhet kommer att träffa patienter med funktionsnedsättningar.  

I sitt arbete med patienter efter en stroke behöver sjuksköterskan använda en 

vårdvetenskaplig förankring för att kunna tillgodose patienters grundläggande behov och 

minska lidande. Det är viktigt att sjuksköterskan kan se människan i ett helhetsperspektiv 

och inte bara fokusera på sjukdomstillståndet, för att kunna ge patienter möjlighet att bevara 

delar av den livsvärld som de hade före insjuknandet. Att försöka bemöta patienter i sitt 

lidande, vara empatisk, och kunna förstå vad patienten går igenom. Patienten behöver känna 

denna motivation som sjuksköterskan kan ge för att lära sig om sjukdomen, sin nya 

livssituation, och hälsohinder som eventuellt har uppstått i samband med sin stroke. 

2 BAKGRUND 

I bakgrunden av detta examensarbete presenteras definitioner som är återkommande 

begrepp i texten samt beskrivs det vad stroke innebär och vilka strokerelaterade 

funktionsnedsättningar som kan uppkomma. Vidare presenteras styrdokument och tidigare 

forskning ur sjuksköterskans- och anhörigperspektiv.  Bakgrunden innehåller det även 

teoretiska perspektiv som detta examensarbete utgår ifrån och bakgrunden avslutas med en 

problemformulering. 



 

2 

 

2.1 Definition av begrepp 

Under denna rubrik definieras begreppen funktionsnedsättning, anhörig och livsvärld som 

anses vara relevanta för examensarbetet. 

2.1.1 Funktionsnedsättning 

Begreppet funktionsnedsättning beskrivs enligt Socialstyrelsen (2016) som nedsatt psykisk, 

fysisk, och/eller intellektuell funktionsförmåga. En funktionsnedsättning kan förekomma på 

grund av sjukdom eller skada, och kan vara bestående eller under en kortare period. 

2.1.2 Anhörig 

Begreppet anhörig beskrivs enligt Nationalencyklopedin (2016) som en familjemedlem eller 

en av de närmaste släktingarna. 

2.1.3 Livsvärld 

Enligt Dahlberg och Segesten (2010) är livsvärld hur en person förstår sig själv, andra och allt 

annat i världen. Den utgör en värld som är personlig och unik för varje individ och delas med 

andra. Livsvärlden kan inte skiljas isär från den människa som den karakteriserar och har 

ingen egen existens. Betoningen ligger inte på vissa delar utan på helheten i den upplevda 

erfarenheten och är förenade med mening och sammanhang. Ur ett existentiellt perspektiv 

betraktas kroppen som levande, fylld av minnen, upplevelser, tankar och känslor. Detta 

innebär att det kroppsliga inte går att åtskilja från den själsliga och känslor kan inte 

separeras från tankar.  

För att ge en god vård och stödja personer som drabbas av en sjukdom ska vårdpersonal 

sträva efter att förstå människans unika livsvärld, vad en människa är och vad hälsa och 

välbefinnande betyder för personen (Dahlberg m.fl., 2010). 

2.2 Stroke 

Stroke är ett stort hälsoproblem i Sverige och den tredje vanligaste dödsorsaken efter 

hjärtinfarkt och cancer (Riksstroke, 2015). Varje år drabbas ca 30 000 personer och ungefär 

26 procent dör inom 28 dagar efter insjuknandet. Risken att drabbas ökar med åldern. 

Medelåldern vid insjuknande är 75 år för män och 78 år för kvinnor. Stroke är den somatiska 

sjukdom som har flest vårddagar per år på svenska sjukhus och antalet vårddagar uppgår till 

nästan en miljon årligen (Riksstroke, 2016).  

Stroke är ett samlingsnamn för hjärnskador som orsakas av blödningar i hjärnan eller 

blodproppar i hjärnans kärl (Socialstyrelsen, 2011). World Health Organization (2002) 

definierar stroke som ett hinder i blodtillförseln till hjärnan, oftast på grund av ett blodkärl 

brister eller blockeras av en propp. I området med de tilltäppta kärlen med otillräcklig 
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blodförsörjning uppstår syrebrist som leder till att nervcellerna som berörs i det området av 

hjärnan dör (Ericson & Ericson, 2012). Riskfaktorer som påverkar att en person insjuknar av 

stroke är ålder, högt blodtryck, hjärtsjukdom, ateroskleros, högt kolesterol och diabetes samt 

levnadsvanor som rökning och högt alkoholintag. Sjukdomstillståndet är akut och patienter 

bör vara omhändertagna inom sex timmar efter inträffandet för att minska mortaliteten och 

begränsa skadans omfattning (Pessah-Rasmussen, 2007). 

Stroke är en livshotande händelse i en människas liv och som kan lämna fysiska och psykiska 

funktionsnedsättningar vilket kan skapa hinder i det sociala och i arbetslivet. Symptomen 

kan vara olika beroende på skadans omfattning och lokalisering (Pessah-Rasmussen, 2007). 

2.2.1 Strokerelaterade funktionsnedsättningar  

De fysiska funktionerna som ofta påverkas av stroke är nedsättning av rörelse och balans, tal 

och språksvårigheter samt halvsidig förlamningstillstånd (Ericson m.fl., 2012). 

Funktionsnedsättningar kan antingen vara lindriga eller kvarstående. Att få rörelsebesvär 

som är relaterade till motoriska funktionsnedsättningar är vanligt (Rydholm Hedman, 

2009). Stroke kan även medföra funktionsnedsättningar att kommunicera, både till tal och 

språk. Talsvårigheterna är kopplat till motoriska nedsättningarna kring munregionen vilket 

kan leda till sluddrigt tal och svårt med ord uttal. Språklig nedsättning innebär att det kan 

vara svårt att uttrycka sig då det lätt kan tappas ord till följd av försämrade förbindelser 

mellan ord och tanke. Det kan även leda till att patienter kan få svårt att förstå andra 

människor när de kommunicerar. Nutritionsproblem kan också medföras vid 

rörelsenedsättningar i munregionen då det kan leda till svårigheter med att stänga munnen, 

tugga och svälja (Westergren, 2009). Dagliga aktiviteter kan då försvåras och det kan bli 

aktuellt att ta in hjälp och hjälpmedel i hushållet (Rydholm Hedman, 2009). I det akuta 

skedet drabbas 20-40 procent av kommunikationsstörningar och runt 40 procent av 

sväljsvårigheter (Pessah-Rasmussen, 2007).   

Stroke kan även medföra de kognitiva funktionsnedsättningarna som är bland annat 

minnesstörningar, som är också en vanlig nedsättning för patienter som insjuknar i en 

stroke, problem med uppmärksamhetsfunktioner som kan uttryckas i svårigheter med 

planering, problemlösning, inlärning och målformulering, samt psykiska reaktioner och 

personlighetsförändringar (Ericson m.fl., 2012). 

2.3 Styrdokument inom Hälso- och sjukvården  

Enligt ICN:s (International Council of Nurses) etiska kod för sjuksköterskor (Svensk 

sjuksköterskeförening (SSF, 2014) är sjuksköterskans ansvarsområde “att främja hälsa, 

förebygga sjukdom, återställa hälsa och lindra lidande” (s.3).  Denna kod ligger till grund för 

sjuksköterskans arbete och baseras på respekt för mänskliga och kulturella rättigheter, rätten 

till liv och egna val, samt bemötande ska vara med respekt (SSF, 2014). De beskriver att 

omvårdnaden ska ges oberoende av personens tro, bakgrund, funktionsnedsättningar eller 

sjukdom och ska erbjudas till alla personer och familjer.  
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Hälso-och sjukvårdslagen [HSL] (SFS, 1982:763) tar upp i 2 § att målet för hälso- och 

sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för alla. Det ska vara av god kvalitet och 

tillgodose patientens behov av trygghet i vården. Vården ska vara lättillgänglig och byggd på 

respekt för patientens självbestämmande och integritet samt att den ska främja god kontakt 

mellan patienterna och hälso- och sjukvårdspersonalen.  

Svensk Sjuksköterskeförening (2016a) beskriver att sjuksköterskor har ett stort ansvar att 

vården bedrivs baserat på vetenskaplig kunskap och beprövad erfarenhet där sjuksköterskor 

har en central roll i att främja hälsa. Kunskap om patientens perspektiv anses vara viktigt för 

att tillämpa evidensbaserad vård som grundas på respekt för individens integritet och 

autonomi. Vidare beskriver Svensk Sjuksköterskeförening (2016b) att hälsofrämjande 

omvårdnad utgår ifrån en humanistisk människosyn och att se patienten som en helhet, att 

varje enskild individ oavsett hälsotillstånd eller sjukdom kan uppleva hälsa. 

2.4 Tidigare forskning ur sjuksköterskans perspektiv 

Sjuksköterskan har en viktig uppgift i omvårdnaden av patienter som insjuknat i stroke, 

genom att ingå i ett vårdteam samt leda vårdplanering där omvårdnadsinsatser anpassas till 

individuella behov och patienters unika situation (Engström, Nilsson & Willman, 2005). 

Tidigare forskning från Barecca och Wilkins (2008) beskriver att sjuksköterskor uppfattade 

sin roll i omvårdnaden av patienter som viktig och omfattande. De spelade en central 

nyckelroll för patienterna när de träffade dem dygnet runt och var patienten behjälplig med 

att lära dem att kunna utföra sina fysiska aktiviteter i vardagen på nytt (Barecca, m.fl., 2008; 

Long, Kneafsey, Ryan & Berry, 2002). Dock upplevde sjuksköterskor att det var svårt att ta 

ett steg tillbaka från att hjälpa, i enlighet med den traditionella typen av vård och utbildning 

eftersom de upplevde att patienter blev frustrerade över att inte kunna göra saker 

självständigt (Barecca m.fl., 2008).  

Sjuksköterskans ansvar var att ge känslomässigt stöd för patienten, förklara och finnas till 

hands, involvera familjen (Burton, 2000; Long, m.fl., 2002; Tholin & Forsberg, 2014), 

koordinera de olika omvårdnadsåtgärderna samt hjälpa patienter med teknisk och fysisk 

omvårdnad (Long m.fl., 2002). Ansvaret inkluderade även ett samspel med övriga aktörer i 

det multidisciplinära teamet. En uppgift för sjuksköterskan var att tillgodose patienternas 

grundläggande behov med att hjälpa till med hygien, läkemedel och nutrition. Att ge stöd till 

patienter för att hantera den nya livssituationen (Tholin m.fl., 2014) och finnas till när 

kapaciteten av egenvård brister, ansågs vara en viktig uppgift för sjuksköterskan (Long, m.fl., 

2002). Sjuksköterskan ansåg sig själv som främjare av personlig återhämtning, såsom att 

trösta och undervisa patienten samt familjen i olika situationer för att skapa gynnsamma 

förutsättningar för omvårdnaden (Burton, 2000). Effektiv kommunikation sågs som en 

nyckel för att bygga relationer med patienterna (Burton, 2000; Seneviratne, Mather & Then 

2009). Samtal med patienter användes av sjuksköterskan för att kunna identifiera 

individuella behov, att ställa frågor samt lyssna på deras livsberättelser (Wyller & Kirkevold, 

1999).  
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Sjuksköterskor beskrev att samspel och en positiv relation med patienter påverkade 

resultaten av rehabilitering och var en avgörande faktor för patienters välbefinnande 

(Burton, 2000; Montoya-Juarez, Garcia-Caro, Campos-Calderon, Schmidt-RioValle, Gomez-

Chica, Marti-García, & Cruz-Quintana, 2013). De beskrev att de hade huvudansvaret för 

patienter och såg sig själva som vårdare och patientens förespråkare av personligt 

tillfrisknande (Burton, 2000). Sjuksköterskor koncentrerade sig på att bevara patientens 

kroppsfunktioner för att hindra komplikationer och hjälpa med mobiliseringen i det tidiga 

akuta skedet av en stroke (O´Connell, Hanna, Penney, Pearce, Owen & Warelow, 2001). De 

hjälpte till att förbereda patienter för det sociala livet, ge beröm och uppmuntran till 

delaktighet för att begynna förbättringar i patientens hälsotillstånd, samt att ge en 

individuellt anpassad vård utifrån patientens särskilda behov och önskemål (Engström m.fl., 

2005; O´Connell m.fl., 2001; Tholin m.fl., 2014). Trots detta fanns det sjuksköterskor som 

hade svårt att lyssna på patienters upplevelser och uppmärksamma det psykiska tillståndet, 

vilket berodde på sjuksköterskors enskilda egenskaper och kompetens (O´Connell m.fl., 

2001). 

2.5  Tidigare forskning ur anhörigperspektiv 

Enligt Benzein, Hagberg och Saveman (2009) så drabbas även de anhöriga när en 

familjemedlem drabbas av en stroke. Inom familjen förändras roller och rutiner. 

Förändringar kan hanteras på olika sätt inom familjen, beroende på hur den sociala 

situationen ser ut. Det kan betyda ett stort omvårdnadsansvar för de anhöriga beroende på 

hur allvarliga familjemedlemmens funktionsnedsättningar blev. Detta ansvar hos den 

vårdande anhörige kan innebära en stor belastning och kan leda till ohälsa (Benzein m.fl., 

2009). 

Ur tidigare forskning framkom att anhöriga uttryckte att det kan bli omvälvande upplevelser 

när någon i familjen drabbats av funktionsnedsättningar (Buschenfeld, Morris & Lockwood, 

2009). Anhöriga kunde uppleva att de befinner sig i en ny fas av livet och tvång att acceptera 

den nya livssituationen (Bäckström & Sundin, 2009). Anhöriga beskrev att de kunde uppleva 

mycket stress och fysisk påfrestning i den vårdande rollen som upplevdes som ett 

heltidsjobb. De anhöriga kunde känna sig bundna att hjälpa sin familjemedlem vilket kunde 

leda till brist på egen tid och självständighet (Cao, Chung, Ferreira, Nelken, Brooks & Cott, 

2010) och de egna behoven nedprioriterades (Buschenfeld m.fl., 2009). Samtidigt kunde de 

anhöriga uppleva ilska och frustration på grund av den förändrade livssituationen 

(Wallengren, Segersten & Friberg, 2010). 

De anhöriga upplevde ett stort ansvar att skydda sin familjemedlem som insjuknat 

(Buschenfeld m.fl., 2009). På grund av funktionsnedsättningar kunde möjligheter att utföra 

de dagliga aktiviteterna i hushållet begränsas då de anhöriga fick utföra de flesta dagliga 

sysslorna. Det kunde upplevas av anhöriga som ansträngande eftersom de var ovana med att 

ta hand om hushållet. Anhöriga upplevde även det besvärligt att utöva sina hobbys ensamma, 

som de tidigare hade utövat gemensamt (Cao m.fl., 2010). Dessutom upplevde anhöriga det 

besvärligt att inte kunna arbeta heltid längre på grund av att de behövde lägga mer tid åt sin 
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familjemedlem med funktionsnedsättningar (Buschenfeld m.fl., 2009). Däremot beskrev 

Jones och Morris (2012) en annan syn på vårdarrollen hos de anhöriga som uttryckte att det 

var självklart att ta hand om sin familjemedlem efter en stroke. De upplevde att vårdande var 

oproblematiskt och ansågs naturligt.  

Ur tidigare forskning framkom att anhöriga upplevde att medicinsk information gällande 

tillstånd och funktionsnedsättningar var viktigt (Wallengren m.fl., 2010). De anhöriga kunde 

även fundera om positiva förändringar i framtiden för sin familjemedlem vid möjligt 

tillfrisknande (Wallengren m.fl., 2010), samt att tänka optimistiskt upplevdes viktigt 

(Bäckström m.fl., 2009).  

Samtidigt kunde det finnas rädsla om framtiden att familjemedlemmen skulle kunna dö, 

vilket ledde till att de anhöriga upplevde sig ledsna och nedstämda (Bäckström m.fl., 2009), 

att de inte skulle kunna hjälpa sin familjemedlem (Cecil, Parahoo, Thompson, McCaughan, 

Power och Campbell, 2009). Anhöriga kunde uppleva oro att något ytterligare skulle kunna 

hända sin familjemedlem efter en stroke. Denna oro ledde till att de anhöriga inte kände sig 

säkra att lämna sin familjemedlem utan uppsyn, vilket kunde väcka skuldkänslor och dåligt 

samvete (Greenwood, Mackenzie, Cloud & Wilson, 2010). 

2.6 Teoretiskt perspektiv 

Examensarbetets teoretiska perspektiv utgår från vårdteoretikern Katie Eriksson och hennes 

definition av begreppen lidande, människan, hälsa och ohälsa samt ansa, leka, lära. Dessa 

begrepp valdes med anledning av att de har koppling till examensarbetets syfte. Begreppet 

lidande tas upp för att det kan förekomma lidande för patienter när funktionsnedsättningar 

uppkommer. Begreppet människa grundas på en helhetssyn och är en viktig del för vårdaren 

för att förstå den unika människans behov och människans egen syn på hälsa och ohälsa. 

Begreppen Ansa, leka och lära är viktiga för att de bekräftar människans identitet och 

individualitet. 

2.6.1 Lidande 

Eriksson (2015) beskriver att lidandet karakteriseras som något ont och negativt. Det är en 

smärta som människan utsätts för eller plågas av. Lidandet är en prövning av att drabbas av 

smärta eller sjukdom och innebär en djup process som sker inom den drabbade. Tre olika 

former av lidandet lyfts fram av Eriksson (2015). Det är sjukdomslidande, vårdlidande samt 

livslidande som ofta hänger ihop och går in i varandra (Eriksson, 2015).  

Enligt Eriksson (2015) beskrivs sjukdomslidande som smärta som uppstår i samband med 

sjukdom. Ofta är det kroppslig smärta som ibland kan vara outhärdlig och påverkar på den 

lidande människans kraft att försöka segra över lidandet (Eriksson, 2015). Sjukdomslidandet 

har en stark koppling till livet som en människa befinner sig i. Sjukdomslidandet kan bli ett 

hot mot känslan av värdighet hos en person, beroende på de egenskaper som anses vara 

viktiga. När patientens värdighet kränks, samt om vården uteblir eller är felaktig, då 
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förekommer vårdlidande. Vårdlidandet kan också orsakas abstrakt, genom att människan 

inte ses av vårdpersonalen, inte får plats att vara delaktig i sin egen vård eller genom brist av 

etisk hållning. Eriksson (2015) beskriver livslidande som människans livssituation. Att vara 

patient på grund av sjukdom och uppleva ohälsa. Livslidandet uppstår och blir en del av livet 

samt att hela människans existens förändras. Det kan betyda ett hot mot en människans 

livssituation eller orsaka förändringar i olika sociala situationer. 

2.6.2 Människan 

Vårdvetenskapens människobild enligt Eriksson (2014) grundar sig på en helhetssyn. Utifrån 

Eriksson (2001, 2014) består människan av kropp, själ och ande. En levande människa har 

sina känslor, önskningar, livsvilja och tankar och är mer än en biologisk varelse. Människan 

lever i pendling mellan livets varande och icke varande samt påverkar och påverkas av den 

värld hen lever i. Samspel mellan människan och olika livsrum, det vill säga det biologiska 

och andliga, påverkar personens prestationsförmåga och livskvalité. Varje människa möts 

med respekt i relation till en annan människa, anhörig eller vårdare. För att vårdaren ska 

förstå helheten människa och utveckla yrkesskicklighet, behövs det enligt Eriksson (2014) en 

ständig fördjupning i kunskapen om den unika människan. Individuell vård bygger på en 

tilltro till att varje människa har egna möjligheter till utveckling och utgår från varje enskild 

individs unika egenskaper. 

2.6.3 Hälsa och ohälsa 

Eriksson (2001, 2014) menar att hälsa är något människan är, som inte kan ges åt en annan 

människa. Hälsan är i ständig rörelse, där många faktorer samspelar. Varje persons 

upplevelse av hälsa är personlig och individuell. Det betyder att varje människa är sin egen 

referens på hälsa.  Hälsa är ingenting absolut eftersom det inte finns exakta gränser för vad 

som uppfattas som hälsa och vad som uppfattas som ohälsa. Människans subjektiva 

uppfattningar är starkt förankrad till den enskilda individens aktuella situation (Eriksson, 

2001). Vidare belyser Eriksson (2014) hälsa som en helhet som följer människans 

levnadsbana från födelse till död. Helheten som beskrivs är ett integrerat tillstånd av psykisk 

hälsa och fysiska hälsa, samt en känsla av välbefinnande som är nödvändiga förutsättningar 

för hälsa. Välbefinnande uttrycks som en inre upplevelse hos människan och är subjektiv. 

Både den psykiska hälsan och den fysiska hälsan kännetecknas av kroppens funktioner och 

kan förekomma hos individen i olika grader. Eriksson (2014) benämner att ohälsa är 

motpolen till hälsa som både är objektiv och subjektiv. Frånvaro eller förekomst av psykisk 

och fysisk sjukdom, utgör inte tillräckliga förutsättningar för hälsa och är för objektivt för att 

beskriva människans hela upplevelse av hälsa. Detta kännetecknar endast förekomst av 

objektiva tecken på ohälsa (Eriksson, 2014). Faktorer som bidrar till upplevelse av ohälsa 

anses som hälsohinder, som finns i människans omvärld. 
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2.6.4 Ansa, leka, lära 

Eriksson (1997) skriver att ansa, leka och lära har en hälsobefrämjande funktion. Att ansa 

kännetecknas av närhet, värme och beröring. Ansning utrycker vänskap och goda relationer. 

Att beröra någon som har behov av vård kan påverka positivt på till exempel oro, ångest och 

smärta. Leken är ett medel för att uppnå hälsa och att leka uttrycks i att ha lust och olika 

önskningar. Där leken sker förutses att det finns potentiellt utrymme.  I leken bekräftas sitt 

egna jag och upplevelser styrs för att lösa konflikter. Leken medför att inkommande 

information anpassas till sina egna aktuella krav. Genom lekande skapas utrymme för 

nödvändig tid och utrymme, som gör det möjligt att kunna forma sin hälsa aktivt. Att lära 

innebär en ständig utveckling och förändring. Lärande kan innebära olika mål, syften och 

innehåll med varierande intensitet. Lärande inom vården används för att hjälpa patienter 

igenom sin ångest, frustration, sårbarhet och ilska. Lärande kan även hjälpa att återskapa sitt 

oberoende och sin autonomi.  Lärandet är sammankopplat med lekandet, då det är viktigt att 

lärande har inslag av lek inom vården (Eriksson, 1997). 

2.7 Problemformulering 

Stroke är en av de största folksjukdomar i Sverige och kan drabba människor i alla åldrar 

men det är mest förekommande hos personer över 75 år. Att leva efter en stroke innebär att 

leva med förändringar på olika nivåer. En stroke kan orsaka fysiska skador, psykiska 

problem, problem med kommunikationsförmåga, smärta och så vidare. Det är även ett 

problem för samhället och är kostnadskrävande för alla dem som insjuknar varje år och för 

de som lever länge med funktionsnedsättningar. 

Tidigare forskning visar att anhöriga till personer efter en stroke påverkas eftersom det 

dagliga livet förändras och blir påfrestande med ändrade roller och rutiner samt oro och 

rädsla för framtiden. Enligt styrdokument är sjuksköterskans viktigaste uppgift att främja 

hälsa och stödja patienter i olika vårdsammanhang, tillgodose deras behov samt att ge en 

individanpassad omvårdnad. Ur tidigare forskning framkom att sjuksköterskor kunde, via 

samtal, identifiera patientens behov, men hade svårigheter att ta del av patientens 

upplevelser.  Då kan det bli problematiskt att vårda patienter efter en stroke och främja deras 

hälsa. Patienter upplever lidande, hälsa och ohälsa personligt och individuellt som kan 

kopplas till ett vårdvetenskapligt perspektiv.  

Detta examensarbete ämnar att bidra med kunskap om hur patienter upplever 

funktionsnedsättningar, som en stroke kan medföra. Att ta reda på upplevelser ur 

patientperspektiv kan ge bättre förståelse, vilken kan leda till bättre vård. 
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3  SYFTE 

Syftet är att beskriva patienters upplevelser av att leva med funktionsnedsättningar det första 

året efter en stroke. 

4 METOD 

Avsnittet metod handlar om vilken metod som valdes för examensarbetet, vilket urval och 

hur data samlades in för analys, samt genomförande och dataanalys. Etiska överväganden 

presenteras i slutet av avsnittet. 

I detta examensarbete var det lämpligast att använda en systematisk litteraturstudie av 

vårdvetenskapliga artiklar. Valet av metoden baserades på syftet att beskriva patienters 

upplevelser av att leva med funktionsnedsättningar det första året efter insjuknandet i en 

stroke. Enligt Friberg (2012) är det lämpligt att använda en kvalitativ studiedesign för att 

kunna beskriva människors subjektiva upplevelser av sin verklighet, vilket stämmer överens 

med examensarbetes syfte. Den kvalitativa metoden ger en djupare förståelse av fenomen 

som anses att undersökas (Friberg, 2012).  

Evans (2002) beskrivande syntes med kvalitativ ansats valdes som analysmetod eftersom 

examensarbetets syfte är att beskriva patienters upplevelser efter en stroke. Denna 

systematiska analys går ut på att analysera de samlade forskningsresultaten av publicerad 

data (Evans, 2002). 

4.1 Datainsamling 

Litteratursökningen av vetenskapliga artiklar för detta examensarbete gjordes i två 

databaser, CINAHL Plus och Pub Med, som har inriktning på vårdvetenskaplig forskning. 

Dessa databaser är för forskning inom medicin, hälso- och sjukvård samt omvårdnad. I 

sökningen efter vetenskapliga artiklar valdes det ut passande ämnessökord, med hjälp av 

MESH-termer (Medical Subject Headings), för att kunna svara på syftet. De utvalda 

ämnessökorden var stroke, experience, disability, person, persons with disability, stroke 

survivors, participants och first year. Ämnessökordet person används med * för att få träffar 

på detta ord i alla olika böjningsformer. Eftersom de flesta databaser inte söker automatiskt 

upp ett ord med alla böjningsformer används trunkering (*) som en sökteknisk funktion 

(Östlundh, 2012). Enligt Östlundh (2012) är det även en bra strategi att utföra en sökning 

med hjälp av boolesk sökteknik för att bestämma vilket samband de olika ämnessökorden ska 

ha till varandra. För att få en mer specifik sökning användes det olika kombinationer av de 

utvalda ämnessökorden med det booleska sökordet AND. Sökningen gav träff och det valdes 

ut 34 vetenskapliga artiklar som ansågs vara relevanta för examensarbetet och lästes igenom 



 

10 

 

i full text. Av de 34 vetenskapliga artiklarna som lästes valdes enbart två av dessa artiklar ut. 

Dessa två vetenskapliga artiklarna hade ämnessökord disability, som ansågs lämpliga till 

syftet. Ämnessökordet disability genererade färre sökträffar då provades det att kombinera 

på flera sätt med ytterligare ämnessökord för att hitta artiklar för analysen för detta 

examensarbete. 

Ämnessökorden som användes i nya sökningen var stroke, after stroke, patient och life 

experience som vid sökningen kombinerades med AND. Det ökade möjligheterna att hitta 

flera relevanta artiklar. Denna sökning genererade 21 vetenskapliga artiklar som lästes 

igenom i fulltext. Manuell sökning utfördes på en artikel vars författares namn fanns med i 

en av de utvalda artiklarnas referenslista.  Efter att ha läst de 22 utvalda artiklarna i fulltext 

valdes åtta utav dem ut som ansågs relevanta för examensarbetets analys.  

Sammanlagt lästes 56 artiklar i fulltext och utav dem valdes tio artiklar ut för examensarbetes 

analys. Databassökningen illustreras i tabellform i bilaga A. 

4.2 Urval 

Vid urval av vetenskapliga artiklar var inklusionskriterierna att artiklar skulle vara peer 

reviewed, vilket innebär att de är vetenskapligt granskade (Polit & Beck, 2008), skulle ha 

abstrakt, vara skrivna på engelska och publicerade mellan år 2006 och 2016. De valda 

artiklarna skulle inneha kvalitativ ansats för att det skulle vara relevant att bedöma med 

tanke på examensarbetets syfte. En av de tio artiklarna som valdes ut till examensarbetes 

analys hade både kvalitativ och kvantitativ design men det blev endast den kvalitativa delen 

som inkluderades i analysen då den ansågs mest passande och relevant för syftet. De utvalda 

vetenskapliga artiklarna skulle beskriva upplevelser av att leva med funktionsnedsättningar 

hos patienter under det första året efter insjuknande. Artiklar som inkluderade både manliga 

och kvinnliga patienter, även yngre och äldre patienters upplevda erfarenheter ingick i 

analysen.   

Artiklar som tog upp sjuksköterskors perspektiv, data i artiklar som behandlade patienters 

upplevelser av en stroke mer än ett år från insjuknande och de delar av artiklarna som även 

handlade om anhörigas perspektiv blev sedan exkluderade från analysen för att de inte 

svarade på examensarbetets syfte. Slutligen kvalitetsgranskades de tio utvalda vetenskapliga 

artiklarna baserat på Fribergs (2012) kvalitetsfrågor för kvalitativ forskning.  

Kvalitetsgranskningsmall med frågor för kvalitativa studier presenteras under bilaga B. Efter 

kvalitetsgranskningen gick de tio valda vetenskapliga artiklarna vidare till analysen. 

Artikelmatris presenteras i bilaga C. 

4.3 Genomförande och dataanalys 

I steg ett bestäms vilken data som ska sökas och samlas ihop för kommande analys enligt 

valda inklusionskriterierna (Evans, 2002). Artiklar för examensarbetets analys söktes i två 
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databaser CINAHL Plus och Pub Med med hjälp av ämnessökord. Efter detta 

kvalitetsgranskades de tio utvalda artiklarna för att gå vidare till analys och bearbetning.  

I steg två läses artiklarna flera gånger för att få en helhetsbild för att kunna identifiera och ta 

ut nyckelfynd från respektive studie för att sedan sammanställa nyckelfynden i en lista 

(Evans, 2002). Artiklarna lästes ett flertal gånger och nyckelfynd såsom viktiga påståenden, 

citat, meningar och ord markerades med en överstrykningspenna. Engelska ord och 

meningar som var svåra att förstå översattes till svenska. Alla nyckelfynd som svarade på 

examensarbetets syfte, valdes ut och sammanställdes i en lista på originalspråket engelska, 

för att undvika omtolkningar. Totalt markerades 74 stycken nyckelfynd. 

I tabell 1 presenteras ett exempel på analysprocessen. 

Tabell 1: Exempel på nyckelfynd, tema och undertema. 

Nyckelfynd Tema Undertema 

“I can’ really put it into words because it’s so strange 
(..) It’s like you’re living on the inside. And you kind of 
feel like…how should I put it? You sort of feel locked 
away. You want to get all kinds of things out, but then 
you just sort of can’t” (Kouwenhoven, Kirkevold, 
Engedal & Kim, 2012). 

 

Förlorad kontroll 
över kroppen 

Att bli instängd 

” Once you have it, it’s like being in prison” (Townend, 
Tinson, Kwan & Sharpe, 2010).   

 ”It’s the fact you can’t get the energy to do thing...I 
just feel sleepy, ‘Oh I’m sleepy again’ ” (Townend, 
Tinson, Kwan & Sharpe, 2010). 

Att bli orkeslös 

 

I steg tre, utifrån nyckelfynden, identifieras gemensamma teman från artiklarna, som kan 

visa likheter och skillnader. Sedan görs gruppering och kategorisering av alla teman som 

identifierats och samlats ihop. Nyckelfynden analyseras för att se relationerna emellan dem. 

Utifrån alla teman identifieras underteman för att skapa en ny helhet och att få en ökad 

förståelse för det studerade fenomenet (Evans, 2002). Listan med identifierade nyckelfynd 

från studierna används för att identifiera gemensamma teman. Skillnader mellan studier 

jämfördes och likvärdiga teman identifierades. Nyckelfynden från studierna som hade 

likheter grupperades och kategoriserades i olika teman. Efter kategoriseringen framkom två 

övergripande teman med sex underteman. 

I det fjärde steget beskrivs det fenomen som valdes att studeras enligt syfte. Resultatet av 

syntesen dokumenteras och alla teman och underteman beskrivs med stöd av citat från de 

analyserade studierna (Evans, 2002). Till sist beskrevs fenomenet i examensarbetets resultat 
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i löpande text enligt identifierade teman och underteman. För att stödja examensarbetets 

resultat användes citat från artiklarna på originalspråket för att ej förvränga innebörden. 

4.4 Etiska överväganden 

Säkerställning av kvalité på en forskning kräver att forskningen godkänns av forskningsetisk 

nämnd och granskas vid publiceringen av resultat av andra forskare, d.v.s. peer-reviewers 

(Codex, 2016a).  Varje forskare har ansvar att följa de aktuella forskningsetiska regler när de 

gör en studie (Codex, 2016b), och måste vara objektiv vid granskning av artiklar, samt ha ett 

etiskt förhållningssätt till individer som deltar i studien (Polit m.fl., 2008). För att 

forskningen ska hålla en god kvalitet i detta examensarbete används enbart vetenskapliga 

artiklar som redan var publicerade och granskade. Det utfördes även en kvalitetsgranskning 

av de utvalda artiklarna för analysen som illustrerades i bilaga B. Kvalitetsgranskningen 

resulterade i att de utvalda artiklarna hade hög och medel kvalitét.   

Olsson och Sörensen (2013) skriver att allt ska refereras till författare som är grundaren av 

använt material för att det inte ska plagieras. Det är inte tillåtet att stjäla forskningsresultat 

eller vetenskaplig data, att förfalska eller fabricera (Codex, 2016a). Vid utförandet av 

analysen i detta examensarbete, omformulerades all text från de utvalda vetenskapliga 

artiklarna för att undvika plagiat. För att undvika misstolkningar skrivs citat på originalspråk 

med ordentliga källhänvisningar och indrag (Vetenskapsrådet, 2011). Redovisning av 

examensarbetets resultat förstärktes med citat i sitt ursprungliga språk för att undvika 

missförstånd som kunde uppstå vid felaktig översättning.         

Enligt Polit m.fl. (2008) är det viktigt vid analys av material att förhålla sig på ett tillförlitligt, 

objektivt och uppriktigt sätt. Genom att reflektera vår förförståelse så eftersträvades att 

undvika egna tolkningar av resultatet i detta examensarbete. Författarnas egna värderingar 

och åsikter skulle inte påverka eller förvränga examensarbetes resultat. 

5 RESULTAT 

Ur analysen av de vetenskapliga artiklarna att beskriva patienters upplevelser av att leva med 

funktionsnedsättningar det första året efter en stroke, framkom resultatet som delades upp i 

två teman med sex underteman. Teman respektive underteman skildras i löpande text och 

förstärks med citat. En översikt av teman med tillhörande underteman presenteras i Tabell 2. 

Tabell 2: Översikt av teman och underteman. 

Teman Underteman 

Förlorad kontroll över kroppen 
 

Att bli instängd 

Att bli orkeslös 



 

13 

 

Att leva med förlorad identitet 
Att leva med förändrad sinnesstämning 

Återfå kontroll över livet 
Att anpassa sig till funktionsnedsättningar 
Att uppleva hopp 

5.1 Förlorad kontroll över kroppen 

Livet med funktionsnedsättningar kan medföra att patienter upplever fysisk och psykisk 

påverkan på kroppen under det första året efter insjuknande. Upplevelsen uppkommer i form 

av förluster av kontroll relaterad till kroppsliga och känslomässiga förändringar. Dessa 

förluster leder till att patienter upplever att bli fångad i sin kropp, förlust av energi, låg 

självkänsla samt upplever humörsvängningar. Ur temat Förlorad kontroll över kroppen kan 

följande underteman urskiljas: Att bli instängd, Att bli orkeslös, Att leva med förlorad 

identitet samt Att leva med förändrad sinnesstämning. 

5.1.1 Att bli instängd 

Patienter beskriver att upplevelsen av att bli instängd i sin egen kropp är starkt kopplat till 

kroppsliga förändringar och förlorad kontroll över kroppen. Detta upplevs som att vara en 

fånge i sin egen kropp som är relaterade till de kroppsliga begränsningarna (Townend, 

Tinson, Kwan & Sharpe, 2010). Efter en stroke upplever patienter förluster av olika slag 

(Kouwenhoven, Kirkevold, Engedal & Kim, 2012). Att bli instängd upplevs som att känna sig 

inlåst och tvingas att leva inuti kroppen. En patient förklarade det som:” Once you have it, it’s 

like being in prison” (Townend m.fl., 2010, s. 559).  

Upplevelsen av att leva med funktionsnedsättningar leder till att patienter upplever att det är 

svårt att hitta och uttala ord för att uttrycka sig. Istället kan de välja att dra sig tillbaka 

(Kouwenhoven m fl., 2012; Townend m.fl., 2010). 

I can’ really put it into words because it’s so strange (..) It’s like you’re living on the inside. And 

you kind of feel like… how should I put it? You sort of feel locked away. You want to get all 

kinds of things out, but then you just sort of can’t (Kouwenhoven m.fl., 2012, s. 1731). 

Patienter beskriver att förlust av frihet upplevs när det inte längre går att klara av att utföra 

sina dagliga aktiviteter (Taule & Råheim, 2014). Analysen visar att upplevelsen att bli 

instängd är förknippad med till exempel oförmåga att köra bil och behöva förlita sig på 

andra. Upplevelser av att bli instängd förstärks av den förändrade livssituationen i vardagen, 

när patienter inte har den fria rörligheten (Vogelsang, Wengström, Svensson & Forsberg, 

2014). ”I am dependent on help - assistance in the shower, get dressed […] support in eating 

situations etc.…”,”Prohibited from car driving (epilepsy), no diving, boxing, swim-ming by 

myself” (Vogelsang m.fl., 2014, s. 1268). Patienter som behöver ta hjälp från andra upplever 

att de har blivit av med sin självständighet på grund av förlorad kontroll över kroppen och 

uttrycker en känsla av instängdhet (Vogelsang m.fl., 2014). 
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Analysen visar att patienter upplever att bli fångad av tristess i samband med 

funktionsnedsättningar (Kouwenhoven m.fl., 2012). Patienter uttrycker att förlorad kontroll 

över kroppen påverkar de dagliga rutiner, samt att de är mindre inblandade i meningsfulla 

aktiviteter. De upplever bristande intresse till händelser i världen samt förlorar all kontakt 

med vänner (Vogelsang m.fl., 2014). ”I lost a lot after I was sick; do not see as many people. I 

feel very isolated, I have not found anything that suits me. I watch too much TV. Then I feel - 

is this life? I think it’s boring” (Vogelsang m.fl., 2014, s. 1267). Att vara instängd i sin egen 

kropp upplevs som ett sätt att skydda sig från omvärlden. Funktionsnedsättningar som 

medför förlorad kontroll över kroppen leder till att patienter upplever isolering från den 

sociala gemenskapen, eftersom miljön utanför sitt hem upplevs som osäker (Kouwenhoven 

m.fl., 2012). 

Patienter upplever sig instängda i sin egen kropp och anser att livet saknar valmöjligheter, 

vilket påverkar negativt på livskvaliteten (Kouwenhoven m.fl., 2012). ”I am changed from an 

active and hardworking man to a passive and isolated, bothered and handicapped man. 

Illness has affected my physical and psychological activities ” (Dalvandi, Heikkilä, Maddah, 

Khankeh & Ekman, 2010, s.251). Upplevelse av att leva med funktionsnedsättningar bidrar 

till att patienter upplever att livet förändras från en dag till en annan och allt som brukas tas 

för givet är borta (Kouwenhoven m.fl., 2012). 

5.1.2  Att bli orkeslös 

Att leva med funktionsnedsättningar medför att patienter upplever sig orkeslösa 

(Kouwenhoven m.fl., 2012; Simeone, Savini, Cohen, Alvaro & Vellone, 2015). Av förlorad 

kontroll över kroppen och kroppsförändringar anser patienter att de inte har någon energi 

kvar och känner sig försvagade (Townend m.fl., 2010). ”It’s the fact you can’t get the energy 

to do thing... I just feel sleepy, ‘Oh I’m sleepy again’ ” (Townend m.fl., 2010, s. 560).  

Patienter upplever även att de blir fort trötta (Kouwenhoven m.fl., 2012; Simeone m.fl., 

2015). Detta upplevs som något helt nytt och är en enorm skillnad i jämförelse mot tidigare 

liv (Kouwenhoven m.fl., 2012). Att leva med funktionsnedsättningar anser patienter inverkar 

negativt på livet när de upplever orkeslöshet som en del av livet då de till exempel inte kan 

jobba i trädgården, utföra fritidsaktiviteter och umgås med vänner (Townend m.fl., 2010; 

Donnellan, Martins, Conlon, Coughlan, O'Neill & Collins, 2013). Brist på energi och 

orkeslöshet som medförs av poststroke trötthet upplevs som en förlust av förmåga att ta 

initiativ eller fatta något beslut i sitt dagliga liv (Kouwenhoven m.fl., 2012). ”I had planned to 

go for a little walk, but it didn’t happen (...) I’ve been thinking I’d do it today, but we’ll see” 

(Kouwenhoven m.fl, 2012, s.1733). 

På grund av förlorad kontroll över kroppen upplever patienter sig passiva trots att det finns 

vilja att göra saker som de brukade göra innan (Kouwenhoven m.fl., 2012). Analysen visade 

att patienter upplever livet med funktionsnedsättningar som ett hot mot att kunna återgå till 

sin normala vardag (Townend m.fl., 2010). Patienter uttrycker att de upplever behov av att 

planera sina aktiviteter noga eftersom det uppstår konflikt mellan tiden som behövs och 

energin som krävs (Bergström, Eriksson, Asaba, Erikson & Tham, 2015).  Vid upplevelse av 
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orkeslöshet anser patienter att livet efter en stroke går långsammare på grund av den 

förlorade kontrollen över kroppen (Bergström m.fl., 2015). 

På grund av funktionsnedsättningar upplever patienter att det krävs mer energi att utföra 

sina arbetsuppgifter när de återvänder till sitt arbete (Thompson & Ryan, 2009). Patienter 

upplever ångest över att de inte ska kunna lyckas göra sitt arbete på lång sikt (Taule m.fl., 

2014). I samband med förlorad kontroll över kroppen uttrycker även patienter att de 

upplever sig orkeslösa och det påverkar negativt på intima relationer då lust för sex och 

sexuell aktivitet försvagas (Vogelsang m.fl., 2014). 

5.1.3 Att leva med förlorad identitet 

Att leva med förlorad identitet är en återkommande upplevelse och påträffas i flera av 

studierna (Dalvandi m.fl., 2010; Donnellan m.fl., 2013; Kouwenhoven m.fl., 2012; Taule 

m.fl., 2014; Thompson m.fl.,2009; Townend m.fl., 2010; Vogelsang m.fl., 2014). Livet med 

funktionsnedsättningar det första året efter en stroke innebär ett förändrat liv med 

kroppsbegränsningar, och upplevelse av en förlorad kontroll över kroppen resulterar i en 

upplevelse av förlorad identitet (Thompson m.fl.,2009). Analysen visar att patienter upplever 

att den förlorade kontrollen över kroppen förändrar självuppfattningen på deras identitet och 

självförtroende (Kouwenhoven m.fl.,2012). Patienters upplevelse av självuppfattning beror 

på en framgång eller misslyckande, och kan sammankopplas med en upplevelse att återfå 

kontroll över kroppen (Taule m.fl., 2014). Patienter uttrycker att en förändrad kropp leder till 

en upplevelse att de inte känner igen sig längre och inte vet vem de har blivit (Vogelsang m.fl, 

2014).  

Patienter upplever ett hot mot sitt eget värde och sin identitet på grund av 

funktionsnedsättningar, då den traditionella manliga och kvinnliga rollen inte kan återupptas 

(Thompson m.fl., 2009). Efter en stroke upplever män att en förlorad identitet kopplas ihop 

med deras manliga roll som till exempel att hantera hushållets ekonomi (Thompson m.fl., 

2009). ”I would always be a passenger now all the time – it’s really you’re not as much as a 

man as you were before.” (Thompson m.fl., 2009, s. 1808). Kvinnor upplever efter en stroke 

att den kvinnliga rollen påverkas, när de inte längre kan utföra ett meningsfullt engagemang 

hemma som tidigare, och uttrycker känslor av maktlöshet (Kouwenhoven m.fl.,2012; 

Thompson m.fl., 2009). Män upplever att identiteten hotas och utmanas när de överlämnar 

de dagliga sysslorna i hushållet till sina fruar (Thompson m.fl., 2009). När rollerna ändras 

upplever patienter att hushållsarbete såsom tvättning och matlagning blir gjorda på ett annat 

sätt än tidigare. 

Patienter beskriver att upplevelse av att förlora kontroll över kroppen kan skapa upplevelser 

av obehag och en känsla av att bli värdelös (Townend m.fl., 2010). ”What on earth am I doing 

lying here [hospital] for when I could be doing something useful? ” (Townend m.fl., 2010, s. 

560). Patienter uttrycker att känslan att vara värdelös kan upplevas som bedrövligt och 

ledsamt (Kouwenhoven m.fl., 2012). Förlorad kontroll över kroppen medför att patienter 

upplever en konflikt mellan kropp och självkänsla (Kouwenhoven m.fl., 2012; Vogelsang 

m.fl., 2014).  
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Upplevelser av livet med funktionsnedsättningar efter en stroke framgår ur patienters 

beskrivningar när de upplever den förändrade yrkesrollen (Dalvandi m.fl., 2010). Arbetslivet 

är stark kopplat till patienters identitet och i samband med förlorad kontroll över kroppen 

upplever patienter känsla av förlust av sig själv samt sin nya roll likt ett barn beroende av 

hjälp (Kouwenhoven m.fl., 2012). Att inte längre kunna återgå till sina jobb upplever 

patienter som ett hot mot sin identitet, och att de inte kan leva upp till sin roll som familjens 

försörjare. Efter en stroke upplever patienter även ett tvång att gå i pension (Dalvandi m.fl., 

2010). 

5.1.4 Att leva med förändrad sinnesstämning 

Förlust av kontroll över kroppen på grund av funktionsnedsättningar leder till att patienter 

upplever en negativ påverkan på humöret och sin sinnesstämning (Dalvandi m.fl.,2010; 

Vogelsang m.fl., 2013;). Förändringar i humöret såsom nedstämdhet, ilska och irritation, är 

några av de upplevelser som visar sig i undertemat att leva med förändrad sinnesstämning 

(Dalvandi m.fl., 2010; Donnelan m.fl., 2013; Kouwenhoven m.fl., 2011; Taule m.fl., 2014; 

Thompson m.fl., 2009; Townend m.fl., 2010; Vogelsang m.fl., 2014).  

Patienter upplever att de inte kan styra över sina känslor på grund av förlorad kontroll över 

kroppen och kan till exempel lätt bli känslosamma inför andra (Kouwenhoven m.fl., 2011). “It 

is an emotional strain because one gets kind of whimsical after a stroke (..) yeah, I can feel it. 

I haven’t cried much, but I am touched more easily” (Kouwenhoven m.fl., 2011, s. 1732).  Att 

inte längre ha en kontroll över kroppen framkallar känslomässiga påfrestningar 

(Kouwenhoven m.fl., 2011). Analysen visar att det är även vanligt att patienter uttrycker att 

de upplever frustration på grund av förlust av kroppsfunktioner (Dalvandi m.fl., 2010; 

Thompson m.fl., 2010; Townend m.fl., 2010;). Det framkommer också att upplevelse av 

frustration är sammankopplat med att patient aldrig kan få tillbaka sina fritidsaktiviteter som 

förlorats, och att inte kunna utföra sina dagliga rutiner (Thompson m.fl., 2010). 

Förändrad sinnesstämning, känslor av ilska och intolerans kan ofta upplevas hos patienter 

det första året efter insjuknandet (Donnelan m.fl., 2013; Taule m.fl., 2014).  

My wife says that I am changed. Since, after the stroke I have changed in that case… I have, yes 

she certainly feels my behaviour changed. I think so too, and I think I was a nicer person 

before, because I stir myself up easier and it is easy to say not actually ugly things, but words 

you should not have said (Taule m.fl., 2014, s. 2116).  

Patienter anser att de upplever att funktionsnedsättningar har minskat deras förmåga att tåla 

konflikter samt att utföra välbekanta aktiviteter med andra människor (Taule m.fl., 2014).  

Patienter beskriver att förändringarna i humöret är sammankopplade med oro och rädsla 

över att få en ytterligare stroke (Donnelan m.fl., 2013; Vogelsang m.fl., 2014). Patienter 

upplever att deras humör är annorlunda nu, förändringarna visar sig i form av att bli arg lätt 

med en kort stubin (Vogelsang m.fl., 2014).  På grund av förlorad kontroll över kroppen efter 

en stroke upplever patienter att de blir lätt irriterade, oeniga och har vredesutbrott mot sina 

närstående. Överbeskyddande anhöriga bidrar till ökad ilska hos de insjuknade (Thompson 



 

17 

 

m.fl., 2010). Svårigheter att hantera känslomässiga utbrott i det dagliga livet leder till att 

patienter upplever skuldkänslor och förtvivlan, som skapar en negativ effekt på deras 

förhållande med respektive partner. De insjuknade kan uppleva att det minsta lilla gör att de 

blir irriterade (Thompson m.fl., 2010).  

5.2 Återfå kontroll över livet 

Upplevelse av att leva med funktionsnedsättningar skildras under temat Återfå kontroll över 

livet, i relation till deras upplevelser av att hantera sina funktionsnedsättningar samt att ha 

positiva tankar om framtiden. Utifrån detta framkommer de två underteman: Att anpassa 

sig till funktionsnedsättningar samt Att uppleva hopp. 

5.2.1 Att anpassa sig till funktionsnedsättningar 

Ur analysen framgår att patienter upplever att anpassning till funktionsnedsättningar hjälper 

dem att återfå kontrollen över livet, samt se på livet ur ett annat perspektiv (Donnellan m.fl., 

2013). ”I feel a bit curtailed, but happy with my lot... not particularly bothered, more 

acclimatized to it” (Townend m.fl., 2010, s. 561). 

Patienter upplever att de konstant tänker på deras tidigare vanor, analyserar och beräknar 

olika anpassningsstrategier i enighet med deras egna värderingar (Bergström. m.fl., 2015). 

Trots funktionsnedsättningar upplever patienter att de lätt vänjer sig vid sitt nya liv efter en 

stroke (Donnellan m.fl., 2013). Det framgår även att livet med funktionsnedsättningar 

upplevs som ödesbestämt (Townend m.fl., 2010). 

Patienter beskriver att de hittar ett nytt sätt att utföra fysiska aktiviteter för att fortsätta 

kunna leva med funktionsnedsättningar samt kompenserar förluster med olika hjälpmedel 

för att underlätta vardagen (Donnellan m.fl., 2013). Patienter upplever att livet med 

funktionsnedsättningar går att anpassa, till exempel köra bil med ett öga eller att använda en 

käpp vid promenad (Donnellan m.fl., 2013). Ur analysen framkommer det att patienter 

upplever att de anpassar arbetslivet till sina funktionsnedsättningar genom att ta ett mindre 

ansvar, mindre belastning eller lättare uppgifter (Vogelsang m.fl., 2014). Att hantera sina 

funktionsnedsättningar på ett nytt och annorlunda sätt upplevs av patienter så småningom 

som tillfredsställande då de har utvecklat nya vanor (Bergström m.fl., 2015; Donnelan m.fl., 

2013). Att återfå kontroll över livet upplever patienter som en ständig pågående process som 

tar tid och energi (Bergström. m.fl., 2015; Donnelan m.fl., 2013).  

Ur analysen framkommer det att patienter upplever att anpassning till 

funktionsnedsättningar sker genom omvärdering av sina förmågor, och att fokusera på de 

förmågor dem har kvar samt på aktiviteter dem fortfarande kan utföra (Donnellan m.fl., 

2013; Townend m.fl., 2010). De upplever att de förhoppningsvis kan komma tillbaka till sitt 

tidigare liv som de hade före sin stroke, eller hitta ett nytt sätt att leva (Dalvandi m.fl., 2010; 

Donellan m.fl., 2013).  
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Patienter upplever att hjälp och stöd från vänner, familj och vårdgivare, upplevs spela en 

avgörande roll vid anpassning till funktionsnedsättningarna för att återfå kontroll över livet 

(Donnellan m.fl., 2013). Ur analysen framkommer det att acceptera stöd upplevs som lätt om 

det kommer från en nära släkting. Patienter upplever även att genom att tro på Gud, kan de 

hitta en inre styrka för att hantera, tolerera och anpassa sig över den nya livssituationen 

(Dalvandi m.fl., 2010). 

5.2.2 Att uppleva hopp 

Ur analysen framgår det att patienter upplever att framtiden kan lättare accepteras genom att 

inte fundera över alla förändringar som har skett (Donnellan m.fl.,2013). Att ha tålamod och 

uppleva hopp framkommer i patienters upplevelser som en viktig faktor för att kunna återfå 

kontroll över livet (Taule m.fl., 2014). Positiva kroppsliga förändringar upplevs av patienter 

som ett hopp till ytterligare förbättringar. Hopp om framtiden framkommer när patienter 

känner lättnad över att vara vid liv då de trots allt har haft tur att de överlevde (Donnelan 

m.fl., 2013). 

“I kind of felt like yes I know I’ve had a stroke but I wasn’t going to let it get the upper hand of 

me I want to be like I was before I’ll just gradually get back into my routine now, gradually, I 

did it now over a week or two.” (Donnelan m.fl., 2013, s.488). 

För att återfå kontroll över livet upplever patienter att det är viktigt att lära sig leva med 

funktionsnedsättningar och reflektera hoppfullt när de har fått en ny chans i livet (Donnelan 

m.fl., 2013). 

Patienter uttrycker att obehagliga upplevelser av stroke och dess påverkan på kroppen leder 

till en ny syn på livet (Taule m.fl., 2014). Upplevelser av hopp framkommer när patienter 

uttrycker att de får insikt om sitt hälsotillstånd och har skaffat bättre vanor (Vogelsang m.fl., 

2014). 

Trots vissa funktionsnedsättningar upplever patienter ändå lättnad vid återhämtning och 

glädje att få livet tillbaka (Simeone m.fl., 2015). Patienter uttrycker hopp när de reflekterar 

över vad det egentligen är som är viktigt i deras liv (Dalvandi m.fl., 2010; Donellan m.fl., 

2013). Analysen visar att patienter upplever att de prioriterar en meningsfull fritid, sociala 

relationer, god hälsa och kunna arbeta igen vilket leder till hopp om framtiden (Thompson 

m.fl., 2009). Patienter uttrycker att de upplever hopp när de kan anpassa sig till sina 

funktionsnedsättningar, känner sig behövda till exempel i arbetslivet (Taule m.fl., 2014).  

Patienter upplever att tankar om hopp och tillit till sig själva framkommer när de får 

uppmuntran och positiv feedback från sina anhöriga, vilket förbättrar deras återhämtning 

(Ekstam, Tham & Borell, 2011).   
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6 DISKUSSION 

Syftet med detta examensarbete var att beskriva patienters upplevelser av att leva med 

funktionsnedsättningar det första året efter en stroke. I resultatet framkom att en stroke kan 

medföra funktionsnedsättningar som påverkar patienters hela livssituation. Många känslor 

och tankar visade sig vara synliga i flera olika situationer och sammanhang och gav olika 

uttryck. Upplevelser av att bli instängd uppkom då patienter upplevde isolering i samband 

med förlust av frihet. Patienter upplevde sig orkeslösa och hade brist på energi efter en stroke 

och det påverkade det sociala livet. Att leva med förändrad sinnesstämning belyste 

upplevelser av förändrade känslolägen i samband med kroppsförändringar. Upplevelser av 

förlorad identitet påvisades när patienter inte kunde leva upp till den kvinnliga och manliga 

rollen. Patienter kunde också se möjligheter, nya mål i livet istället för förluster vilket gjorde 

att de upplevde en anpassning till funktionsnedsättningar och hopp.  

Vidare i diskussionen diskuteras resultatet, metoden och etiska aspekter som hör ihop i 

förhållande till den tidigare forskningen och det teoretiska perspektiv som presenterades i 

bakgrunden av detta examensarbete. I resultatdiskussion kommer det endast att diskuteras 

de utvalda delarna av resultaten som författarna anser vara den mest intressanta fynden.  

6.1 Resultatdiskussion 

I resultatet av det första temat Förlorad kontroll över kroppen framgick det att patienter efter 

en stroke kunde uppleva livet med funktionsnedsättningar i form av att bli instängd i sin egen 

kropp. Patienter upplevde sig fångade, inlåsta och begränsade vilket uttrycktes genom 

kroppen. Det kan uppfattas som att patienter blir instängda i en ny livsvärld som förankras 

till patienters upplevelser av sin nya livssituation. Enligt Dahlberg m.fl. (2010) betraktas 

kroppen som levande och fylld av tankar och upplevelser, där livsvärlden är unik för varje 

enskild person. Kroppen har en betydelsefull funktion för att leva och den unika världen 

uppfattas igenom kroppen. Detta kan kopplas utifrån Katie Erikssons (2001) 

omvårdnadsteori att människan som betraktas som helheten av kropp, själ och ande där den 

fysiska delen, kroppen, möter världen. I sin tur leder detta till att förekomst av 

funktionsnedsättningar medför att patienters upplevelse av helheten påverkas och kan utgöra 

en större risk för upplevelse av ohälsa hos dessa patienter. För att få inblick i personens 

innersta värld och förstå upplevelse av hälsa som helhet, behövs det en subjektiv upplevelse 

om välbefinnande som endast beskrivs av människan själv (Eriksson, 2001). Detta kan vi 

anse ha koppling till Katie Erikssons (2001, 2014) beskrivningar om hälsa respektive ohälsa. 

Hälsohinder som Eriksson (2001) beskriver visar sig i form av funktionsnedsättningar bidrar 

däremot till att personer upplever ohälsa. Upplevelser av att bli instängd och begränsad på 

grund av funktionsnedsättningar hindrar från att de insjuknade kan uppleva hälsa. I sin tur 

upplevde anhöriga ohälsa på grund av den nya vårdande rollen med ett stort ansvar och 

belastning (Benzein m.fl., 2009).  

Genom att diskutera resultatet i förhållande till det teoretiska perspektivet vill vi poängtera 

vikten av att en sjuksköterska ska i sitt arbete vara uppmärksam på patienters upplevelse av 
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hälsa och ohälsa som kan påverkas av sjukdom och därmed upplevelse av livet med 

funktionsnedsättningar. Det kan vara av stor vikt för en sjuksköterska att ha förståelse för 

helheten när livet förändras efter en stroke, för att kunna ge vård på ett bra och professionellt 

sätt. I tidigare forskning ur sjuksköterskans perspektiv togs det upp att sjuksköterskan 

samspelade med patienter på ett positivt sätt och skaffade vårdande relationer, vilket 

påverkade resultatet på tillfrisknande och välbefinnande hos patienter (Burton, 2000; 

Montoya-Juarez m.fl., 2013). Sjuksköterskan ska inte se på patienter som en biologisk 

varelse, men ska däremot främja hälsa och förhindra ohälsa i sitt arbete med patienter. En 

god vårdrelation mellan vårdpersonal och patient kan påverka positivt på vårdandet och 

minska patientens upplevelse av att känna sig instängd i sin egen kropp. Detta är 

anledningen till varför det är betydelsefullt att följa bland annat ICN:s värdegrund i Svenska 

sjuksköterskeförening (SSF, 2014) och Hälso-och sjukvårdslagen [HSL] (SFS, 1982:763) som 

tagit fram direktiven som grundas på sjuksköterskors hälsofrämjande arbete, respekt till 

patienters självbestämmande och integritet. Vi anser att det är nödvändigt för sjuksköterskan 

i mötet med patienter att försöka få visa sin vilja att stödja patienterna, ha förståelse för 

patientens hela livssituation, samt erbjuda tillgänglig hjälp.  

Att leva med funktionsnedsättningar efter en stroke innebär en ny vändning för patienter och 

en ny förändrad livssituation. Ur analysen framkom det att patienter upplevde sig orkeslösa, 

utmattade, och hade brist på energi. Upplevelsen av att bli orkeslös på grund av 

funktionsnedsättningar kan framkalla lidande i samband med en stroke och kan anknytas till 

examensarbetets teoretiska perspektiv som beskrivs av Eriksson (2015), där sjukdomslidande 

påverkar den lidande människans liv och kraft (Eriksson, 2015). Detta kan resultera i att 

förlust av energi på grund av en stroke kan vara ett hot mot patientens hela existens. 

Patienter lider inte endast av själva sjukdomen utan lidandet påverkar även på de själsliga 

aspekterna av personens liv (Eriksson, 2015).  

Ur resultatet framkom att förlorad kontroll över kroppen på grund av funktionsnedsättningar 

påverkade negativt på humöret och självkänsla, och patienter upplevde att de levde med en 

förändrad sinnesstämning i form av irritation och frustration. Dessa känslor kunde inte 

styras, vilket kunde leda till känslomässiga utbrott. Upplevelsen av att leva med förändrad 

sinnesstämning kan kopplas till Erikssons (2001) beskrivning av människan som en helhet 

av en kropp, själ och ande. Vi anser att upplevelse av en förändrad sinnesstämning och 

humör kan sammankopplas med upplevelser av själen som kan påverka på patienters helhet 

och välbefinnandet, samt leder till att hälsans helhet saknas. I denna situation är det viktigt 

med bemötande mellan hälso-och sjukvårdspersonal och de insjuknande patienterna. Vi som 

blivande sjuksköterskor kommer att möta dessa patienter som har sjukdom- och livslidande i 

vården och vår slutsats är att det är viktigt att kunna lindra och stödja de lidande. 

Sjuksköterskor upplevde att samtal med patienter spelade en stor roll för att kunna 

identifiera patienters individuella behov (Burton, 2000; Senevirante m.fl., 2009; Wyller 

m.fl., 1999). I tidigare forskning framkom det att sjuksköterskor hade ett viktigt ansvar i 

omvårdnaden av patienten, gav ett känslomässigt stöd, fanns till för att hjälpa att hantera 

den nya livssituationen (Burton, 2000; Long m.fl., 2002; Tholin m.fl., 2014). 

Kommunikationen är en stor betydelse vid patientens återhämtning, då sjuksköterskan kan 

få bättre förståelse på hur patienten beter sig och vad de känner vid lidande. Ett bra 
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bemötande med uppmuntran och stöd till varje patient, och deras unika situation ska vara 

det viktigaste i vårdandet samt sättet att kommunicera med varje patient ska anpassas 

individuellt. I samtalet med patienten ska sjuksköterskan bekräfta patientens känslor när 

denne känner sårbarhet, samt förmedla tillit och stöd. Sjuksköterskor upplevde att samspel 

var en viktig komponent i deras arbete med patienter för att förstå patientens unika situation 

och särskilda behov (Engström m.fl., 2005; O´Connell m.fl., 2001; Tholin m.fl., 2014; Wyller 

m.fl., 1999). 

Under resultatet framkom att på grund av funktionsnedsättningar efter en stroke, upplevde 

patienter förluster av identitet och frihet. Dessa förluster som framkom ur analysen var 

sammankopplade med sociala aktiviteter och sysselsättningar som var svårt att bedriva till 

följd av en förlorad kontroll över kroppen. Arbetet var starkt förankrat till patienters identitet 

och att behöva sluta på sitt jobb på grund av funktionsnedsättningar gav dem en upplevelse 

av förlorad identitet och ledde även till ekonomiska svårigheter. Detta kan kopplas med 

livslidandet som beskrivs av Eriksson (2015). När patienters kroppar inte fungerade som de 

gjorde innan, uppstod livslidande då patienter kände sig värdelösa och livet upplevdes som 

meningslöst och outhärdligt. Patienter hamnade i och med detta i beroendetillstånd och 

upplevde att de inte duger längre. 

Ur resultatet framkom det att patienter led på grund av sitt nya liv som totalt förändrats. 

Författarna till föreliggande examensarbete anser att patienter upplevde livslidandet i att 

behöva ta hjälp från andra och detta kunde medföra förlust av deras identitet och autonomi. 

Att leva och lida betyder ett hot mot den livssituationen som människan befinner sig i 

(Eriksson, 2015). Dock kan lidandet och livslidandet upplevas varierande från patient till 

patient då det är en unik upplevelse. Enligt Eriksson (2011) är lidande och hälsa personlig 

och individuell. I tidigare forskning ur anhörigas perspektiv av vård av de patienter som 

insjuknat i stroke, framkom det att de upplevde samma förlust av självständighet på grund av 

att de tog hand om sina familjemedlemmar dygnet runt (Cao m.fl., 2010). Denna upplevelse 

var gemensam för både de anhöriga och deras familjemedlemmar. Upplevelser av 

självständighet beskrevs som viktigt och betydelsefullt. Sjuksköterskor beskrev att patienter 

som inte kunde utföra saker självständigt upplevde frustration (Barecca m.fl., 2008). Denna 

iakttagelse av patienters upplevelse av frustation styrker resultat av examensarbetet. På 

grund av den vårdande rollen som anhöriga tog på sig upplevde de oro och skuldkänslor när 

de var tvungna att lämna sina familjemedlemmar ensamma (Greenwood m.fl., 2010).   

När det uppstod känslomässiga utbrott i det dagliga livet efter en stroke upplevde de 

insjuknande skuldkänslor mot sina närstående. Detta innebär att i samband med en stroke är 

det inte bara den insjuknade som drabbas utan även de anhöriga upplever ohälsa och oro, 

och därmed borde stöd och information även ges till dem. Sjuksköterskor ska sträva efter att 

ha ständig och ömsesidig kontakt med patienter och anhöriga, och att ha vetskap om deras 

livsvärld. Detta innebär att se patienter i sin helhet och bemöta dem med respekt. 

Examensarbetets resultat visade att patienter upplevde behov att anpassa sina 

funktionsnedsättningar och upplevde hopp över att återfå kontroll över kroppen. Enligt 

resultatet upplevde patienter anpassning vid utvecklande av nya vanor och fokuserade på de 

förmågor de hade kvar. Hopp upplevdes genom att leva och kunna anpassa sig till den 
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nuvarande situationen och till sina funktionsnedsättningar. När patienter upplevde 

förbättringar i deras prestationsförmåga framkom upplevelser av hopp och glädje. För de 

anhöriga var det också viktigt att uppleva hopp och ha positiva tankar om framtiden 

(Bäckström m. fl., 2009). Upplevelsen av hopp kan anknytas till teoretiskt perspektiv som 

beskrivs av Eriksson (1997) att ansa, leka, lära. Ansning utrycks i att bli accepterad och att ha 

goda relationer (Eriksson, 1997). Patienter upplevde hopp när de accepterade sin 

livssituation och detta ledde till att de blev accepterade av andra som skapade möjligheter för 

goda relationer och vänskap. Leken kan relateras till att patienter sätter upp nya mål genom 

att testa sina gränser. Genom leken kan hälsa uppnås (Eriksson, 1997). Patienter 

omvärderade sitt liv i samband med att lära sig att leva och anpassa sina 

funktionsnedsättningar. Lärande beskrivs av Eriksson (1997) som utveckling och förändring 

som sker kontinuerligt. Patienter upplevde förbättringar och insikt och detta kan kopplas till 

att de lärde sig något nytt som kunde befrämja deras hälsa.  

I tidigare forskning upplevde sjuksköterskor att det var viktigt att stödja hälsoprocesser hos 

patienter så att återhämtningen blir så bra som möjligt, uppmuntra och motivera patienter 

till ett aktivt deltagande i omvårdnadsinsatser (Burton, 2000). Sjuksköterskor beskrev att de 

hjälpte patienter att förbereda sig för det sociala livet och uppmuntrade till delaktighet i sin 

egen vård för att uppnå förbättringar i deras hälsotillstånd (Engström m.fl., 2005; O´Connell 

m.fl., 2001; Tholin m.fl., 2014). Här vill vi lyfta fram att sjuksköterskor ska kunna använda 

Erikssons (1997) ansa, leka, lära i vårdsituationer med patienter och anhöriga. Detta skulle 

kunna ha en positiv påverkan på patienters motivation och vilja att använda sina förmågor 

samt resurser för att återskapa sin autonomi. 

Sammanfattningsvis visade resultatet att upplevelser som patienter efter stroke hade 

upplevdes olika och var relaterade till funktionsnedsättningar. Det framkom att kring detta 

ämne fanns mycket forskning ur patienters perspektiv som vi ansåg var intressant att ta del 

av. Som blivande sjuksköterskor anser vi att resultatet av detta examensarbete om patienters 

upplevelser kan användas för att få en djupare förståelse av de insjuknades värld som de 

befinner sig i. En ökad förståelse hos sjuksköterskor kan leda till att bemötandet blir bättre 

inom vården. Det skulle vara intressant att veta hur tidigare forskning om patienters 

upplevelser av att leva med funktionsnedsättningar efter en stroke tillämpas i praktiken.   

6.2 Metoddiskussion 

Syftet med studien var att beskriva patienters upplevelser av att leva med 

funktionsnedsättningar det första året efter en stroke. Den metod som valdes till vårt 

examensarbete var en systematisk litteraturstudie av vetenskapliga artiklar. Vi valde att göra 

analys för vårt examensarbete enligt Evans (2002) beskrivande syntes med kvalitativ ansats. 

Styrkan med att använda en kvalitativ metod till detta examensarbete är att det leder till en 

djupgående insyn i patienters upplevelser efter en stroke. Svagheten med denna metod är att 

den inte kunde ge samma bredd som det skulle om vi hade valt en kvantitativ metod. Men för 

att få en djupare insikt av patienters upplevelser så insågs att en kvalitativ metod var mest 

relevant och tillförlitlig. 
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Artiklarna söktes i två olika databaser CINAHL Plus och Pub Med. Att inte använda fler 

databaser kan vara en svaghet vilket kan innebära ett bortfall av relevanta artiklar. 

Ämnessökord identifierades utifrån examensarbetets syfte. Från början användes bland 

annat ämnessökordet "disability" som förväntades kunna ge ett bra sökresultat, men vi fick 

för få träffar och det kan eventuellt ses som en svaghet. För att täcka in patienters upplevelser 

användes därför andra ämnessökord såsom “after stroke”, “stroke”, “life experience”, samt 

“stroke survivors” som gav tillräckligt med artikelträffar för att kunna svara på 

examensarbetets syfte. Dock exkluderades ett flertal artiklar som tog upp en specifik 

funktionsnedsättning eller ett specifikt symtom till följd av stroke.  

Åldersperspektivet var inte ett kriterium när artiklarna valdes ut, och det kan anses som en 

styrka för då fick vi bredare inblick av patienters subjektiva enskilda upplevelse av att leva 

med funktionsnedsättningar. Artiklarna var begränsade under tidsaspekten (första året) efter 

insjuknande i en stroke. Det anser vi som en styrka av vårt arbete då fick vi mera liknande 

upplevelser och på detta sätt mer uppdaterat resultat som styrker arbetets trovärdighet.  

Kvalitetsgranskningen av vetenskapliga artiklar som ingick i analysen gjordes med hjälp av 

Fribergs (2012) förslag på frågor. Den vetenskapliga kvalitetsbedömningen på artiklar 

grundas till synes och sist på erfarenhet av att granska och bedöma vetenskaplig metod. Vi 

författare till föreliggande examensarbete har dock en högst begränsad erfarenhet av detta. 

En poängskala bestämdes (från låg, medel, till hög kvalitet), detta för att för läsaren så 

objektivt som möjligt försöka att beskriva bedömningsprocessen (bilaga B). 

Ingen artikel uppfyllde samtliga punkter i kvalitetsgranskningsmallen, exempelvis att det 

saknades beskrivning av teoretiska utgångpunkter, men oavsett detta valdes artiklarna ut för 

att de ansågs betydelsefulla för examensarbetets resultat.     

Pålitligheten styrks i detta examensarbete då tillvägagångssättet beskrevs utförligt, och 

dessutom används bilagor med tabeller för att vara förtydliga och göra analysen mer 

överskådligt. 

Det kunde vara svårt att översätta vetenskapliga artiklar från svenska till engelska vilket kan 

också vara en svaghet. Svåra ord och meningar kunde översättas felaktigt vilket kunde leda 

till att ord och meningar förvrängs.  

Eftersom examensarbetets syfte var att beskriva patienters upplevelser av att leva med 

funktionsnedsättningar det första året efter en stroke valdes Evans (2002) beskrivande 

syntes som var mer relevant än Evans (2002) tolkande syntes, då Evans (2002) tolkande 

syntes handlar om att omtolka studieresultat som analyseras. Metoden är dock mycket 

användbar och relevant i ett arbete vars syfte är att undersöka upplevelser hos patienter. En 

svaghet är att vi examensarbetets författare är noviser, vad gäller analys enligt Evans (2002).  

Teman och underteman formulerades om ett flertal gånger under examensarbetets gång då 

det upplevdes vissa svårigheter att formulera så att de skulle återspegla artiklarnas innehåll. 

Formuleringen av teman och underteman samt undersökningen av nyckelfynd utfördes 

noggrant för att förhöja examensarbetets giltighet. Giltighet är en kvalitets kriterium på 
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utsträckning av en studies slutsatser samt om slutsatser är välgrundade och korrekta (Polit 

m.fl., 2008). 

Som en styrka anses att vid artikelsökningen användes tydligt avgränsade inklusionskriterier 

och exklusionskriterier, samt det perspektiv som studiens resultat skulle utgå ifrån. Detta kan 

öka examensarbetets resultat av tillförlitlighet och överförbarhet enligt Polit m.fl. (2008). 

Artiklarna som inkluderades i analysen var inte äldre än sju år och detta innebär att den 

senaste aktuella forskningen användes vilket kan styrka examensarbetets tillförlitlighet. Av 

de studierna som valdes ut, var dock inte alla genomförda i Europa då en var ifrån Asien. En 

svaghet anses även att bara artiklarna på engelska valdes ut vilket kunde leda till att relevanta 

artiklar på andra språk förlorades. 

Genom att datainsamling och urval samt analysens genomförande beskrevs utförligt i 

metodavsnittet, underlättar det att följa hur metoden används genom examensarbete, vilket 

ökar examensarbetets tillförlitlighet och anses som en styrka enligt Polit m.fl. (2008). Genom 

att tillförlitligheten förstärks ökar även överförbarheten på ett arbete, d.v.s. att resultatet är 

överförbart till andra situationer (Polit m.fl., 2008). Det var dock första gången vi skrev ett 

arbete av detta slag vilket kan minska arbetets tillförlitlighet och anses som en svaghet.    

6.3 Etikdiskussion 

Alla vetenskapliga artiklar skall utgå ifrån forskningsetiska regler och föreskrifter enligt 

Codex (2016b). Innan publiceringen går alla vetenskapliga artiklar igenom en granskning, 

peer review (Codex, 2016a). Det valdes endast ut vetenskapliga artiklar till analysen som var 

peer reviewed för att garantera att etiska överväganden redan var utförda innan 

publiceringen. Vi valde även att kvalitetsgranska artiklarna självständigt för att säkerställa att 

den valda forskningen var etiskt godkänd. 

Det har varit etiskt viktigt i detta examensarbete att minimera risken för plagiering och inte 

frånta någon annan författare sitt arbete. Att förfalska, plagiera, fabricera eller stjäla 

vetenskapligt material är oetiskt och ej tillåtet (Codex, 2016a). Det skulle kunna ses som 

plagiat med att skriva citat, men dock är plagiat i den situation accepterat då det går att spåra 

citatet genom källan.  

Det är viktigt att utgå från de etiska principerna som beskrivs i avsnittet metod och att det 

inte har uppstått några etiska problem vid författande av detta arbete. Anledningen till detta 

kan i stort sett bero på att det användes publicerat material som redan blivit bearbetat. 

6.4 Förslag till vidare forskning 

Resultat som framkom i examensarbetet är relevant att forska vidare på för att få mer 

kunskap om hur sjuksköterskor motverkar eller förstärker patienters upplevelser som en 

stroke kan föra med sig. Det kan behövas ytterligare forskning i Sverige för att kunna få mer 

överförbarhet till svenska förhållanden inom vården. Detta kan bidra att sjuksköterskor kan 
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fokusera på den mentala återhämtningen och inte bara på den kroppsliga, samt att få en 

bättre förståelse i patientens liv efter insjuknande i en stroke.    

7 SLUTSATS 

Att leva med funktionsnedsättningar efter en stroke påverkar på patienters kropp, själ och 

ande. Ur resultatet framkom att funktionsnedsättningar efter en stroke upplevdes av 

patienter som en händelse som påverkade och förändrade hela deras liv. De insjuknade var 

inte förberedda på i vilken utsträckning som de skulle komma att påverkas av 

funktionsnedsättningar, både emotionellt och socialt. De upplevde sig tvungna att 

strukturera om vardagen, vilket ofta kunde upplevas tidskrävande och frustrerande.  

Det är av stor betydelse att en sjuksköterska får en uppfattning för att öka sin förståelse och 

medvetenhet om hur patienter som lever med funktionsnedsättningar efter en stroke 

upplever sig själv och sitt liv. Sjuksköterskan bör uppmärksamma upplevelser som medförs 

av funktionsnedsättningar. En ökad kunskap av patienters erfarenheter leder till att 

sjuksköterskan kan bemöta en patient och ta hänsyn till individuella behov och 

omständigheter vilket medför att kvalitén på vården kan förbättras. Sjuksköterskan ska 

kunna lyssna, ge stöd och använda sin kunskap för att ge vård på bästa möjliga sätt. 
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BILAGA A: ARTIKELSÖKNING 

 

Databas Sökord Urval Antal 

träffar 

Antal 

lästa 

titlar 

Antal 

lästa 

abstrakt 

Antal 

lästa hela 

artiklar 

Antal valda 

CINAHL plus stroke AND 

disability AND 

person* AND 

experience AND 

first year 

Peer 

reviewed, 

2006-2016 

English  

3 3 3 0 0 

CINAHL plus stroke AND 

disability AND 

person* AND 

experience 

Peer 

reviewed, 

2006-2016 

English  

48 48 16 12 0 

CINAHL plus stroke AND 

persons with 

disability AND 

experience 

Peer 

reviewed, 

2006-2016 

English  

28 28 5 5 0 



 

2 

 

CINAHL plus stroke survivors 

AND experience 

AND disability  

Peer 

reviewed, 

2006-2016 

English  

54 54 17 4 Life experiences after stroke 

among Iranian stroke 

survivors. 

CINAHL plus stroke AND 

participants 

AND experience 

AND disability  

Peer 

reviewed, 

2006-2016 

English  

59 59 12 1 0 

CINAHL plus stroke  AND life 

experiences 

AND patient 

 

Peer reviewed 

2006-2016  

107 107 36 17 Mapping patients' 

experiences after stroke onto 

a patient-focused 

intervention framework. 

Couples' approaches to 

changes in everyday life 

during the first year after 

stroke. 

“Living a life in shades of 

grey”:experiencing depressiv 

symtoms in the acute phase 

arter stroke. 

Life changed existentially: a 

qualitative study of 



 

3 

 

experiences at 6-8 months 

after mild stroke. 

The impact of stroke 

consequences on spousal 

relationships from the 

perspective of the person 

with stroke. 

Transitional experiences in 

patients following 

intracranial aneurysm 

rupture. 

CINAHL plus patient* AND 

life experiences 

AND after 

stroke 

Peer reviewed 

2006-2016  

50 50 12 4 Complex negotiations: The 

lived experience of enacting 

agency after a stroke. 

CINAHL plus 

(manuell 

sökning) 

- - - - - 1 'Feeling sad and useless': an 

investigation into personal 

acceptance of disability and 

its association with 

depression following stroke. 



 

4 

 

Pub Med stroke AND 

disability AND 

person* AND 

experience 

Peer 

reviewed, 10 

år  

41 41 8 2 0 

Pub Med stroke AND 

persons with 

disability AND 

experience 

Peer 

reviewed, 10 

år  

59 59 13 5 0 

Pub Med stroke survivors 

AND experience 

AND disability  

Peer 

reviewed, 10 

år  

62 62 8 3 The experience of stroke 

survivors three months after 

being discharged home: A 

phenomenological 

investigation. 

Pub Med stroke AND 

participants 

AND experience 

AND disability  

Peer 

reviewed, 10 

år  

51 51 11 2 0 
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BILAGA B: KVALITETSGRANSKNING   

N FRÅGOR ARTIKLAR 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Finns det tydligt problem 
formulerat?  
Hur är detta i så fall formulerat, 
och är det avgränsat? 

Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

2 Finns teoretiska utgångspunkter 
beskrivna? 
Är de tydligt formulerat? 

Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej 

3 Finns det någon 
omvårdnadsvetenskaplig 
teoribildning tydligt beskriven? 
 

Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej 

4 Vad är syftet? Är det tydligt 
formulerat? 
 

Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

5 Är metoden beskriven utförligt? 
 

Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

6 Är undersökningspersonerna 
omfattande beskrivna? 
 

Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

7 Är data tillräckligt omfattande 
analyserat? 
 

Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

8 Hur hänger metod och teoretiska 
utgångspunkter ihop, är det 
tydligt? 
 

Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej 

9 Är resultatet tydligt beskrivet? 
 

Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

10 Svarades det omfattande på 
studiens syfte i resultatet? 

Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 



 

2 

 

11 Vilka argument förs fram, är det 
relevanta resonemang? 
 

Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

12 Förs det några etiska 
resonemang beskrivna? 
 

Nej Ja Nej Ja Ja Nej Ja Nej Nej Ja 

13 Finns det en metoddiskussion? I 
så fall, diskuteras den utförligt? 
 

Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

14 Sker en tydlig återkoppling till 
teoretiska antaganden,  
t.ex. vårdvetenskapliga 
antagandet? 

Nej Nej Nej Nej Nej Nej Ja Nej Nej Nej 

 Total poäng: 
 

9 10 9 10 10 9 10 9 9 10 

 

Artiklarna (1-10) presenteras i bilaga C: Artikelmatris.  

För svar ”Ja” – 1 poäng, för svar ”Nej” – 0 poäng. 

Hög kvalitét – från 10 till 14 poäng.  

Medel kvalitét – från 5 till 9 poäng.  

Låg kvalitét – från 1 till 4 poäng. 
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BILAGA C: ARTIKELMATRIS 

 

N Författare, årtal, 

tidskrift 

Titel Syfte Metod Resultat Kvalitetsgranskning 

(kvalitét)  

1 Bergström, A. L., Eriksson, 

G., Asaba, E., Erikson, A., 

& Tham, K. (2015). 

Scandinavian Journal Of 

Occupational Therapy, 

22(1), 43-53. 

Complex negotiations: 

The lived experience 

of enacting agency 

after a stroke. 

Att förstå 

upplevelsen av 

det dagliga livet 

av personer som 

drabbades av en 

stroke.  

Kvalitativa 

intervjuer 

genomfördes med 

sex personer efter 

en stroke under 

det första året. 

Resultat visade fyra 

teman: upplevelser av 

hantering av den 

avbrutna kroppen, 

hänsyn till den 

förflutna, kontakt med 

världen och 

förhandling genom 

interna dialoger.  

Medel 

2 Dalvandi, A., Heikkilä, K., 

Maddah, S., Khankeh, H., 

& Ekman, S. (2010). 

International Nursing 

Review, 57(2), 247-253.  

Life experiences after 

stroke among Iranian 

stroke survivors.  

Att belysa hur 

personer 

upplever och 

uppfattar livet 

efter en stroke. 

Kvalitativa semi-

strukturerade 

intervjuer 

genomfördes med 

tio deltagarna som 

hade drabbats av 

en stroke under de 

senaste tre-sex 

månaderna. 

Resultat visade att 

personer efter en 

stroke upplevde 

fysiska och psykiska 

problem. 

Hög 



 

2 

 

3 Donnellan, C., Martins, A., 

Conlon, A., Coughlan, T., 

O'Neill, D., & Collins, D. R. 

(2013). Disability & 

Rehabilitation, 35(6), 

483-491. 

Mapping patients' 

experiences after 

stroke onto a patient-

focused intervention 

framework.  

Att beskriva 

patienters 

upplevelser efter 

stroke. 

Kvalitativa djup 

semi- 

strukturerade 

intervjuer av åtta 

deltagare efter tre- 

sex månaders 

utskrivning från 

en avdelning på 

universitets 

sjukhus. 

Patienters upplevelser 

efter konsekvenser av 

en stroke var både 

positiva och negativa 

och de förändringarna 

av en 

stroke påverkade 

deras liv. 

Medel 

4 Ekstam, L., Tham, K., & 

Borell, L. (2011). 

Scandinavian Journal Of 

Occupational Therapy, 

18(1), 49-58.  

Couples' approaches 

to changes in everyday 

life during the first 

year after stroke.  

Att beskriva 

upplevelser av 

två par efter 

förändringar i 

det dagliga livet 

under det första 

året efter en 

stroke.  

Kvalitativa 

intervjuer med två 

par där den ena av 

makarna i varje 

par hade drabbats 

av en stroke. 

Resultat visade att det 

är viktigt att få 

upplevelser och 

feedback att integrera 

förändringar i 

vardagen att bidra till 

en bild av en möjlig 

framtid. 

Hög 

5 Kouwenhoven, S-E., 

Kirkevold, M., Engedal, K., 

& Kim, H-S.(2012). 

Journal Of Advanced 

Nursing, 68(8), 1726-1737. 

“Living a life in shades 

of grey”: experiencing 

depressiv symtoms in 

the acute phase after 

stroke. 

 

Att beskriva den 

levda 

erfarenheten av 

stroke- 

överlevande de 

som lider av 

depressiva 

Kvalitativa 

djupintervjuer av 

nio deltagare. 

Personers 

erfarenheter beskrivs 

som att leva ett liv i 

nyanser av grått. Det 

kom fram två teman, 

upplevelser om att 

vara instängt och 

Hög 



 

3 

 

symtom i den 

akuta fasen av 

en stroke. 

förlora sig själv när 

kroppen är förändrat. 

6 Simeone, S., Savini, S., 

Cohen, M-Z., Alvaro, R. & 

Vellone, E. (2015). 

European Journal of 

Cardiovascular Nursing, 

Vol. 14(2) 162 – 169 

The experience of 

stroke survivors three 

months after being 

discharged home: A 

phenomenological 

investigation.  

Att beskriva 

upplevelsen hos 

personer som 

drabbades av en 

stroke.  

Kvalitativa 

intervjuer 

genomfördes med 

femton personer.   

Resultat visade att 

personer upplevde 

djupt förändrat liv, 

levande minne av den 

akuta fasen av slaget, 

lättnad efter att 

återhämta sig från 

stroke, men också 

som en börda för 

familjemedlemmar. 

Medel 

7 Taule, T., & Råheim, M. 

(2014). Disability & 

Rehabilitation, 36(25), 

2107-2119. 

Life changed 

existentially: a 

qualitative study of 

experiences at 6-8 

months after mild 

stroke. 

Att beskriva 

upplevelser efter 

en mild stroke. 

Kvalitativa 

intervjuer av åtta 

deltagare. 

Upplevelser efter en 

stroke var kopplade 

till den förändrade 

kroppen, minskat 

självkänsla och förlust 

av tid där livet 

förändras på 

existentiell nivå efter 

sex-åtta månader efter 

en stroke. 

Hög 



 

4 

 

8 Thompson, H., & Ryan, A. 

(2009). Journal Of 

Clinical Nursing, 18(12), 

1803-1811. 

The impact of stroke 

consequences on 

spousal relationships 

from the perspective 

of the person with 

stroke. 

Att utforska 

upplevelse av 

stroke inom 

makar relationer 

ur 

strokedrabbade 

perspektiv. 

Kvalitativa 

intervjuer 

genomfördes med 

sexton deltagarna 

som drabbades av 

en stroke mellan 

de senaste två 

månader till ett år. 

Resultat visade att 

personer som 

drabbades av en 

stroke upplevde djupa 

och komplexa 

svårigheter inom 

makar relationer. 

Medel 

9 Townend, E., Tinson, D., 

Kwan, J., & Sharpe, M. 

(2010). Clinical 

Rehabilitation, 24(6), 555-

564.  

'Feeling sad and 

useless': an 

investigation into 

personal acceptance 

of disability and its 

association with 

depression following 

stroke. 

Att beskriva 

upplevelser av 

att leva med 

funktionsnedsät

tningar i 

samband med 

depression efter 

en stroke. 

Kvalitativa 

intervjuer av 

åttionio deltagare 

under de första 

nio månaderna 

efter en stroke. 

Resultat visade att 

personer upplevde oro 

och osäkerhet över 

sina 

funktionsnedsättninga

r.  

Medel 

10 Vogelsang, A., Wengström, 

Y., Svensson, M., & 

Forsberg, C. (2014). 

Journal Of Clinical 

Nursing, 23(9/10), 1263-

1273. 

Transitional 

experiences in 

patients following 

intracranial aneurysm 

rupture. 

Att beskriva 

upplevelser av 

det dagliga livet 

med 

förändringar 

hos patienter 

efter 

intrakraniell 

Kvalitativ och 

kvantitativ 

undersökning. 

Data samlades 

genom ett 

frågeformulär vid 

sex månader och 

ett år efter att de 

deltagarna 

Upplevelser av det 

dagliga livet beskrevs 

av deltagare såsom 

personlighetsförändri

ngar och beteende, 

ändrade sociala roller 

och relationer. 

Hög 



 

5 

 

aneurysm 

bristning. 

drabbades av 

aneurysm 

bristning i hjärna. 
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