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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Stroke är den sjukdom som tar upp flest vårdplatser på Sveriges sjukhus. En 

stroke kan vara en livsomvälvande upplevelse som berör patienter och även deras 

närstående. Närstående upplever att det är svårt att se patienter i ett tillstånd där de inte är 

lika självständiga som tidigare. Sjuksköterskor upplever att de utgör en betydande del i 

patienters rehabilitering, då de har information om patienter och vårdar dem utifrån en 

helhetssyn. Syfte: Utifrån ett patientperspektiv beskriva erfarenheter av återhämtning efter 

stroke. Metod: En kvalitativ manifest innehållsanalys baserad på sex självbiografier. 

Resultat: Patienter beskrev hur de uppnådde framsteg under återhämtningen och det 

beskrivs som en utmanande och lång väg. Andra personers närvaro har betydelse för att få 

sina behov sedda och att bli förstådda samt erhålla den hjälp som behövs. De upplever att de 

förlorat sig själva och längtar till en bättre framtid. Slutsats: Patienter beskriver ett behov 

om att få mer tillgång till hjälp under återhämtningen, att få vägledning under 

återhämtningen visar sig ha en positiv påverkan på patienter då de upplever att de blir sedda 

som individer och deras behov blir tillgodosedda. Genom att låta sjuksköterskor ta del av 

patienters erfarenheter kan de lättare tillgodose behoven som uttrycks hos patienter.  

Nyckelord: Erfarenheter, innehållsanalys, patienter, sjuksköterskor, stroke, återhämtning  

 



ABSTRACT 

Background: Stroke is one of the illnesses that take up most beds at hospitals in Sweden. A 

stroke can be a life-changing experience that affects patients and their relatives. Relatives 

find it difficult to see the patient in a state where they are not as independent as before. 

Nurses feel that they are a central part in patients rehabilitation, as they have information 

about patients and care for them from a holistic perspective. Aim: To describe patients’ 

experiences of post-stroke recovery. Method: A qualitative manifest content analysis based 

on six autobiographies. Results: Patients describe how they achieved progress during 

recovery and it is described as long and challenging. The presence of other people is 

important to have your needs seen and to be understood and thus obtain the help needed. 

They feel that they lost themselves and yearn for a better future. They describe the 

importance of other people to see their needs and the value of being understood to get the 

help needed. Conclusion: Patients describe a need to get more access to help during 

recovery. Getting guidance during recovery appears to have a positive impact on patients as 

they are seen as individuals and their needs are met. By allowing nurses to take part of the 

patient’s experiences they can more easily satisfy the needs expressed in patients. 

Keywords: Content analysis, experiences, nurses, patients, recovery, stroke 
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1 INLEDNING 

Intresseområdet, patienters upplevelser av återhämtning, gavs som förslag av 

forskargruppen på Mälardalens högskola. Valet av stroke som kontext grundade sig i tidigare 

erfarenheter om sjukdomen som började under vår verksamhetsförlagda utbildning placering 

på en akut stroke och neurologiavdelning. På avdelningen fick vi dagligen se hur stroke 

påverkar människors förmåga att klara av vardagliga aktiviteter. Att utföra aktiviteter som 

människor tar för givet, till exempel att svälja, promenera eller att sätta på sig kläder kan 

utvecklas till en utmaning för patienten. Det som observerades på avdelningen var från att 

patienter insjuknat i det akuta skedet till att de blivit ”överlevare”. Att plötsligt få stroke kan 

vara svårt att ta in för en patient och närstående. Vi kunde se hur patienter överlevde det 

akuta skedet men inte hur patienters väg till sitt vanliga liv såg ut efter det. Ur ett 

sjuksköterskeperspektiv kan information om hur patienter erfar sin återhämtning vara 

betydelsefull för att förse patienter med en god vård och stöd inför hemgång. Det finns en 

begränsad information kring detta ämne om hur patienter erfar sin återhämtning. Ökad 

kunskap i området kan bidra till en förståelse för de förväntade behov och begär som kan 

finnas hos patienter med diagnostiserad stroke. Detta examensarbete kan bidra till att öka 

kunskapen om hur dessa erfar sin återhämtning och därmed bidra med kunskap om vård.  

2 BAKGRUND 

Bakgrunden kommer att beskriva stroke, återhämtning, tidigare forskning i ämnet, 

närståendes samt sjuksköterskors perspektiv till patienters återhämtning av stroke. I den 

teoretiska utgångspunkten beskrivs Barker och Buchanan-Barker (2005) tidvattenmodell, 

bakgrunden avslutas med en problemformulering. 

2.1 Definitioner av begrepp  

I detta avsnitt presenteras definitioner av stroke, återhämtning vid stroke och närstående. 

2.1.1 Definition av stroke 

Enligt Ericson och Ericson (2012) är stroke ett samlingsnamn för blödningar och skador som 

i sin tur leder till syrebrist i hjärnan. Komplikationer kan uppstå efter syrebrist i hjärnan, 

men kan behandlas med hjälp av rehabilitering. Symtom och komplikationer som kan uppstå 
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efter insjuknande i stroke beror på vilken del i hjärnan som blir påverkad. 

Afasi(talsvårigheter), känselbortfall, ansiktsförlamning och dubbelseende är vanliga symtom 

som kan uppstå vid en stroke. Ericson och Ericson (2012) beskriver att stroke är den sjukdom 

som tar upp flest antal vårdplatser i Sverige. Utifrån Eilertsen, Kirkevold & Torunn Bjørk 

(2009) och Ericson och Ericson (2012) förväntas antalet dödsfall relaterade till stroke att 

sjunka men att antalet människor som insjuknar i stroke kommer att öka i samband med en 

ökande livslängd. På grund av en bra och modern akutvård minskar dödsfallen. 

2.1.2 Definition av återhämtning efter stroke 

Återhämtningen efter en stroke kan inte begränsas med en tidsram. Det är ett förlopp som 

har en snabbare utveckling i början och pågår under en längre tid (Hjärt-lungfonden, 2009). 

Återhämtning beskrivs som ett intervall där patienter förlorat antingen kognitiv förmåga, 

ådragit sig en fysiologisk eller kroppslig skada och därefter återkommer till de stadie de 

befann sig i innan sjukdomen. Återhämtning efter stroke beskrivs som ett begrepp som är 

relativt beroende på skadans utsträckning (Hjelmblink, Holmström och Sanner, 2009).  

Återhämtningen börjar redan i sjukdomens akuta fas, vilket är ett par timmar efter att 

symtomen visat sig. Att minska patienters upplevelse av sin funktionsnedsättning som ett 

hinder ska vara målet för återhämtningen (Ericson och Ericson, 2012). 

2.1.3 Definition av närstående 

Enligt Nationalencyklopedin (2017) innefattar ”närstående” en släktning eller en 

familjemedlem.  

2.2 Tidigare forskning 

Tidigare forskning visar att den sociala delen i äktenskapet, den sexuella delen och synen på 

sig själva som par blev påverkat till följd av en stroke. Den sociala delen påverkas då båda 

parter inte gick ut på aktiviteter som de tidigare gjort. Den sexuella delen uteblev då de var 

rädda för att bli intima med varandra. Synen på sig själva som par hade ändrats, då den 

innan stroken beskrivs som man och hustru, hade övergått till en känsla av patient och 

vårdrelation (Thompson & Ryan, 2009). Forskning beskriver att faktorer som ålder, 

lokalisation och skadans omfattning kan påverka symtom och återhämtning, men är inte 

nödvändigtvis relaterade till de erfarenheter och känslor som kan uppkomma med 

sjukdomen (Pringle, Hendry & McLafferty, 2008). En del skillnader beskrivs i tidigare 

forskning mellan män och kvinnor som insjuknar i stroke. Exempelvis i fertil ålder insjuknar 

fler män i stroke än vad jämnåriga kvinnor gör. Medan bland seniorer är insjuknandet högre 

bland kvinnor än män (Bravo-Alegria, McCullough & Liu, 2017). 
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2.2.1 Närståendes perspektiv 

Närstående beskriver att patienter undanhåller känslor som ångest och frustration under 

deras återhämtning. De uppmärksammar att patienters vård ibland kan vara bristfällig då 

vårdare ibland förbiser patienters fluktuerande tillstånd. De beskriver att patienter förändrar 

personlighet, att de inte är engagerade i relationer, blivit sentimentala och initiativlösa till 

skillnad från tidigare (Wallengren, Friberg & Segesten, 2008). Närstående betonar att 

patienter inte längre kan upprätthålla de vanor som de tidigare haft. Även vardagliga sysslor 

upplevs de ha svårt att hantera. De upplever även att patienters kognitiva förmåga och 

personlighet kan förändras, vilket har en betydande påverkan på det dagliga livet. 

Närstående har uppmärksammat att deras anhöriga var rädda för att bli sämre i sin sjukdom 

och över tanken att de skulle dö (Bäckström & Sundin, 2009). Närstående beskriver att deras 

anhöriga inte frågar om hjälp även fast de har behov av det och vill därför visa sig tillgängliga 

för patienter. Patienter upplevs ibland som hjälplösa. Detta eftersom en del av patienters 

självständighet kan bli begränsad när det exempelvis inte kan äta eller klä sig. Att se sina 

anhöriga förlora en del av sin självständighet kan uppfattas som svårt av dem närstående. De 

beskriver även att patienter lärt sig vara mer självständiga om de närstående varit 

närvarande under rehabiliteringen. De beskrivs som en resurs för patienten att utstå sin 

sjukdom genom att lyfta upp känslor som hopp, självförtroende och mod (Arntzen & 

Hamran, 2016). 

2.2.2 Sjuksköterskans perspektiv 

En del sjuksköterskor upplever att de gör nytta när de gör gott för patienter och ser patienters 

utvecklingskurvor. De anser att deras roll i vårdandet av dessa strokepatienter är betydande 

för rehabiliteringen, de är dem som träffar patienter under dygnets alla timmar och har 

informationen kring patienter om det uppstår funderingar (Ellis-Hill, Payne och Ward, 

2000). Sjuksköterskor beskriver sig ha en roll som är avgörande för patienters rehabilitering. 

Samtidigt får de känslan av att arbetet som utförs inte alltid uppskattas av patienter. Detta 

kan bidra till en känsla av otillräcklighet. De upplever att patienter ibland enbart ser 

sjuksköterskan som ett hjälpmedel för att få smärtstillande. De observeras vara försiktiga 

med bemötandet av patienters mål. Det finns en rädsla för att patienter ska sätta upp 

orealistiskt höga mål i sin återhämtning. Sjuksköterskor vill hindra den besvikelse och känsla 

av misslyckande som uppkommer i samband av ett ouppnåeligt mål (Lawler, Dowswell, 

Hearn, Foster & Young, 1999). De anser att de behöver bli en vän till familjen för att familjen 

ska kunna lita på det sjuksköterskan gör för patienter. Det är viktigt att få familjen att lita på 

dem, att deras närstående är i goda händer. De behöver den tilliten för att kunna ge det stöd 

som krävs för att patienter ska utvecklas, samt att de ska kunna prata om saker som tynger 

ner patienter. Sjuksköterskor menar även att de är delaktiga i den psykiska delen som 

patienter går igenom, som till exempel rädsla, ångest och stress. Att få patienterna att förstå 

att de behöver mer hjälp än tidigare, att de inte är lika självständiga som de var förr (Bennett, 

2017). Sjuksköterskor hanterar i det tidiga skedet av en stroke den psykiska vården, sedan 

övergår dem till den fysiologiska delen som förflyttning, matning och personlig hygien. De 

ska hjälpa patienter tills denne kan åka hem och klara sig självständigt till den utsträckning 
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som är möjlig. En del patienter med stroke får åka hem över en helg för att testa hur det går 

för dem att hantera det som kan anses vara svårt i hemmet. När detta händer anser sig 

sjuksköterskan sig som en viktig del i vårdandet då de ger råd till patienter i hur de ska 

hantera de svårigheter som kan uppkomma (Kvigne, Kirkevold & Gjengedal 2005). 

2.3 Teoretiskt perspektiv  

Phil Barker och Poppy Buchanan-Barkers Tidvattenmodell har valts som teoretisk 

utgångspunkt då den utgår ifrån konsensusbegreppen människa, hälsa och miljö ur ett 

återhämtningsperspektiv. Tidvattenmodell är baserad på fyra grundprinciper, vilka är det 

naturliga samhället, förändring, personlig upplyftning och den terapeutiska relationen 

(Barker & Buchanan-Barker, 2005). Modellen bedöms bidra till en ökad förståelse för 

patienters erfarenheter under deras återhämtning. 

Barker och Buchanan-Barker (2005) beskriver det naturliga samhället som ett samhälle där 

människans liv är ett ”hav av erfarenheter”. Där ”havet av erfarenheter” anses vara det 

naturliga tillståndet som människan befinner sig i som kan påverkas av olika händelser och 

handlingar. Det finns olika livskriser, till exempel en psykisk kris, som riskerar att tynga ner 

människan. Målet med sjukvården är att hjälpa människan att komma tillbaka till ”havet” 

igen så att den kan fortsätta med sitt liv. Människan spenderar sitt liv på att försöka få 

kontroll och påverka känslor och även tiden. Människan kan gå genom livet och tro att de 

lyckats påverka sig själva och på olika sätt försöka förstärka eller förbättra den egna 

självbilden. Med åldrandets gång kan människan blicka tillbaka på livet och ofta se att de 

ansträngningar som utförts varit en meningslös uppgift, då tiden istället skulle spenderats på 

att lära sig av erfarenheter i nuet. Livet är precis som tiden okontrollerbar och är oberoende 

för det som görs för att försöka påverka den, istället spenderas tid på det som kan utföras i 

nuet. Tiden är inte något som går att hantera, människan kan endast hantera sig själv medan 

tiden passerar förbi. Även självkänslan, utseendet och självförtroendet är aspekter av livet 

som inte heller kan bli kontrollerade utan att bedra oss själva.  

En ständig process är förändringen då människan inte behöver vara medveten om den 

förändring som den går igenom. Tidvattenmodellen hjälper till att identifiera de små 

förändringar människan går igenom för att göra den medveten om den betydande roll dessa 

små förändringar kan ha på livet. I tidvattenmodellen ses tiden ur ett nutidsperspektiv. Inom 

ramen av nutid finns plats och möjligheter för handlingar. Dessa handlingar har möjlighet att 

påverka framtiden–nu. Både kortsiktiga och långsiktiga mål är meningslösa i 

tidvattenmodellen, då synen på vårdandet sker utifrån vad som kan göras nu. Att se tillbaka 

på livet är ett onödigt tidsfördriv, om det inte är för att skapa en förståelse för människans 

historia som kan ha bidragit till den kris den befinner sig i nu (Barker & Buchanan-Barker, 

2005). 

En viktig del av tidvattenmodellen är den personliga upplyftningen och har en viktig del i 

omvårdnadsprocessen. Vårdgivaren hjälper människan att återgå tillbaka till ”havet”. En 

viktig del av tidvattenmodellen är att vårda människan genom att följa den och ge det stöd 

som är nödvändigt för att säkerställa en bra återhämtning. Att vara mänsklig och att hjälpa 
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varandra är simpla handlingar som enkelt glöms bort då de kan ses som självklara. Det är 

inte enbart stora lösningar som löser stora problem. Utföra små saker som exempel att vara 

mänsklig, finnas där för en person och bara följa den sjuka personen genom sjukdomen kan 

hjälpa dem mer än att göra något storartat (Barker & Buchanan-Barker, 2005). 

Den terapeutiska relationen är en temporär relation mellan vårdgivare och vårdtagare. 

Vårdandets vikt ligger på att vårda med någon istället för att vårda för någon eller vårda om 

någon. Den här relationen beskrivs som dansare enade i dansen. Det är viktigt att förstå att 

en person aldrig fullt ut kan förstå en annan människas erfarenheter. Det går att bilda en 

uppskattning utifrån egna erfarenheter, men att förstå någon annans erfarenheter är inget 

som går att åstadkomma (Barker & Buchanan-Barker, 2005). 

2.4 Problemformulering 

I tidigare forskning beskriver närstående och sjuksköterskor patienters behov av hjälp efter en 

stroke. Behoven är inte enbart relaterade till den fysiska nedsättning som kan följa efter en 

stroke, såsom hjälp med förflyttning, hygien och måltider, utan det beskrivs även behov av 

stöd i att hantera rädslor, stress, ångest och besvikelse. Dessa erfarenhter kan uppkomma då 

patienter sätter för höga mål och sedan misslyckas. Patienter har svårt att ta sig igenom 

vardagliga sysslor. Det har även uppmärksammats att de inte frågar efter hjälp även om 

behovet finns där. Samtidigt anser sjuksköterskor att deras arbete inte räcker till och 

uppskattas av patienter. Sjuksköterskans roll är viktig för att hjälpa till att sätta rimliga mål 

och få patienter uppmärksamma över att de har ökade behov som tillkommer med 

sjukdomen. Tidvattenmodellen ser på möjligheter och handlingar utifrån vad som går att 

göra i nuet och på så vis påverka framtiden. Följande examensarbete avser att försöka bidra 

till att förse sjuksköterskor med kunskap om patienters erfarenheter av återhämtning för att 

skapa en ökad förståelse för de behov som kan uppkomma. Förhoppningen är att denna 

kunskap ska leda till att sjuksköterskor lättare identifierar dessa behov och vårdar utifrån 

dem. Därmed kan vården bli mer anpassad efter patienters behov.  

 

3 SYFTE 

Syftet är att beskriva patienters erfarenheter av återhämtning efter stroke. 
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4 METOD 

I metodavsnittet presenteras val av metod, urval och datainsamling, presentation av 

självbiografier, dataanalys och genomförande samt en beskrivning av etiska överväganden.  

4.1 Val av metod 

Syftet var att beskriva patienters erfarenheter av återhämtning efter en stroke och metoden 

som valdes var en kvalitativ litteraturstudie av självbiografier. En kvalitativ manifest 

innehållsanalys valdes som analysmetod av självbiografierna då detta förfarande bedömdes 

vara passande vid insamling av data utifrån erfarenheter. Enligt Graneheim och Lundman 

(2012) är kvalitativ innehållsanalys att föredra vid bearbetning av obearbetat material. 

Kvalitativa studier ger en ökad förståelse för det fenomen som visas och hur det ska mötas 

menar Friberg (2012a). Den kvalitativa litteraturstudiens litteratursökning för bakgrunden 

och resultatet utgick från Friberg (2012a) och den analysmodell som användes var manifest 

innehållsanalys enligt Graneheim och Lundman (2004). En kvalitativ innehållsanalys öppnar 

upp för en debatt och skall inte ses som ett försök att fastställa en enighet. Manifest 

innehållsanalys påvisar det självklara och synliga i texten (Graneheim & Lundman, 2004).  

4.2 Urval och datainsamling  

Databaser som användes vid sökning av självbiografier var Mälardalens 

högskolebiblioteksdatabas, Västerås sjukhus databas och Västerås stadsbiblioteks databas för 

att försäkra om att självbiografierna var tillgängliga. För att få fram relevanta sökord till 

studien, granskades artiklar som innehav liknande syfte till området som skulle studeras. 

Sökorden som användes var ”stroke”, ”rehabilitering”, ”patienter”, ”sjukdom”, ”rehabilition” 

och ”erfarenheter”. Sökorden kombinerades med varandra för att försäkra om att varje 

sökning var begränsad till relevanta självbiografier utifrån syftet. Därefter söktes 

självbiografier fram som var av relevans utifrån studieområdet. Data samlades in utifrån 

inklusionkriterier och exklusionskriterier. I detta examensarbetes fall var 

inklusionskriterierna begränsade till obearbetat material i form av självbiografier. Valda 

nyckelord var ”erfarenheter”, ”patienter”, ”sjuksköterskor”, ”stroke” och ”återhämtning”. 

Självbiografierna var utgivna mellan åren 1997–2017.  Exklusionskriterierna var: böcker som 

hade ett barnfokus, det vill säga personer <18 och böcker som inte berörde återhämtning. 

4.3 Presentation av självbiografier 

Att få stroke och komma tillbaka av Mildred Åsén 

Författaren beskrev insjuknandet som långsamt smög sig på. Mildred hade tidigare arbetat 

som lärare och när skriv, tal och lässvårigheterna uppkom kände hon att det var dags att söka 



7 

vård. Kontakten med sjukvårdspersonal som till exempel logopeder, läkare och 

sjuksköterskor beskrevs som en utmaning. Efter en lång kamp tillsammans med sin familj 

och sin starka tro blev hon tillslut frisk.  

Det gick en propp – en bok om att få stroke av Anita Jekander 

Anita är en journalist som skrev om sin egen samt andras historier om strokeerfarenheter. 

Anita skrev om kampen att komma tillbaka till sitt vardagliga jag samt hur hon handskades 

med de vardagliga sysslor som till exempel jobbet. Endast Anitas egen historia kring sin 

stroke valdes att skriva om i denna studie.  

 

Min stroke av Jill Bolte Taylor 

Jill Bolte Taylor var en hjärnforskare som en morgon drabbades av en kraftig stroke. Jill 

förlorar förmågan att tala, läsa, skriva och gå. Författaren skrev om den tuffa väg det var att 

återhämta sig från sjukdomen och beskrev även de reflektioner hon hade om relationen 

mellan den högra hjärnhalvan och den vänstra hjärnhalvan. Jill återhämtade sig åtta år efter 

en lång kamp tack vare sin vilja, beslutsamhet och kunskap om hjärnan.  

 

Mitt andra liv – en berättelse om att drabbas av stroke av Ingrid Trollsten 

Boken handlade om Ingrid Trollstens väg tillbaka från stroke. Författaren skrev om hur det 

var att lämna sitt gamla liv och påbörja sitt nya. Författaren reflekterade över vad som 

kunnat ske annorlunda både från hennes och vårdens sida. Ingrid belyser de svårigheter en 

människa med stroke kunde stöta på i vardagen.  

 

Stroke och vägen tillbaka av Olle Orgård 

Olle var jobbade tidigare med skogsbruk och denna självbiografi handlade om hur författaren 

drabbades av två strokeanfall. Här beskrev han insjuknandet och tankar kring sin väg tillbaks 

till livet. Han skrev även om olika händelser som ägde rum under samma tid.  

Är du full? Nej, jag har haft stroke – om vikten av fullgod rehabilitering av Magnus Edner 

Magnus Edner var en hjärtläkare som drabbades av en stroke. Han berättar om sin långa väg 

tillbaks till livet och de svårigheter som uppkommer i samband med stroke. Han belyste 

vikten av en individualiserad rehabilitering och hur svårt det var att få den. Tack vare sin 

envishet och familj så lyckades han förbättra sin situation.  

4.4 Dataanalys och genomförande  

Att utföra en manifest innehållsanalys startar genom att välja en enhet att analysera, detta 

kan vara en person, organisation program eller självbiografi (Graneheim & Lundman, 2004). 
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Då syftet var att se patienters erfarenheter valdes självbiografier som enhet att analysera i 

detta examensarbete. 

Efter att en analysenhet söktes fram, analyseras de genom att identifiera meningar som 

svarar till syftet. Meningar, stycken eller paragrafer användes för att bilda en 

meningsbärande enhet. Vidare bearbetas meningsbärande enheter till mindre innehåll som 

fortfarande har samma kvalité, vilket bildar en kondenserad meningsenhet. Meningsbärande 

enheten bör få en kod för att kunna se texten utifrån ett annat perspektiv, denna kod beskrivs 

som en etikett som ska förstås i relation till meningsbärande enheten. Kärnan av ett arbete är 

skapandet av kategorier. Kategorier är en sammanställning av data som är av liknande 

innebörd. Kategorier kan sorteras in i subkategorier. Data som svarar på syftet får inte bli 

exkluderat om det inte finns en passande kategori. Data får inte falla in i flera kategorier, 

utan får enbart passa in i en kategori. Kategorier ska svara på frågan ”Vad?” och beskriva det 

manifesta i texten (Graneheim & Lundman, 2004). Nedan presenteras hur analysen 

genomförts.  

Självbiografierna lästes och stycken eller meningar som var relevanta till syftet fotograferades 

för att underlätta identifieringen av meningsbärande enheter. Totalt valdes 167 

meningsbärande enheter ut. Meningsbärande enheterna som valdes sammanställdes och 

kondenserades i ett Worddokument till mindre texter som fortfarande hade samma innebörd 

som tidigare. Detta gjordes för att lättare belysa det centrala i texterna. De kondenserade 

meningsenheterna skrevs ut på papper för att få en översikt över materialet och lästes flertal 

gånger för att kunna sätta en etikett. Det gjordes för att beskriva det centrala i den 

kondenserade enheten utan att tolka innebörden. Etiketterna diskuterades och lästes för att 

sedan sorteras in i olika subkategorier. Efter indelningen lästes innehållet i subkategorierna 

igen för att bekräfta om all data hade samma innebörd och inte passade in i någon annan 

subkategori. Därefter diskuterades vilka subkategorier som gemensamt beskrev ett ämne. De 

subkategorier som tillsammans bildade ett ämne blev tillslut en kategori. Exempel på 

innehållsanalysen se tabell 1. Totalt bildades sju subkategorier och tre kategorier (se tabell 2). 

Tabell 1. Exempel på innehållsanalysen. 

Meningsbärande 

enhet 

Kondenserad 

meningsenhet 
Kod Subkategori Kategori 

”… gick jag in på mitt 

rum och läste högt. 

Skrek. Det funkade! 

Heureka! som de gamla 

grekerna sa. Jag har 

funnit det! En läsmetod. 

Alla i familjen delade 

min glädje.” 

”- Jag måste också få 

sitta här inne. Ni verkar 

Jag blev glad över 

att funnit en 

läsmetod. 

 

 

 

”Avdelningen 

hade plats för 

 

Glädje 

 

 

 

 

Glädje 

 

 

 

Att se 

träningens 

påverkan på 

återhämtningen 

 

 

 

Patienters väg 

genom 

återhämtningen 



9 

4.5 Etiska överväganden 

Forskning är beroende och formas av föreskrifter och regler. Forskaren har ett etiskt ansvar 

att säkerställa att forskningen bedrivs på ett sådant sätt att den alltid är av hög standard och 

moral (CODEX, 2016). Detta uppnås genom att repetera varje steg i analysmetoden och 

bearbeta data på ett sådant vis att det kan anses vara troget den ursprungliga källan. 

Allmänheten är i behov av förtroendefull vetenskap. För att tillgodose det behovet är det av 

yttersta vikt att forskaren alltid bedriver sin forskning på ett hederligt sätt. Det betyder att 

insamlat material och data alltid ska behandlas utan att plagiat, förfalskning, fabricering eller 

stöld förekommer (CODEX, 2017). Insamlad data har lästs flertal gånger, reflekterats och 

diskuterats för att säkerställa att data inte blir manipulerat av förförståelse eller tolkningar. 

5 RESULTAT 

I resultatdelen presenteras en sammanställning av de fynd som gjorts. Totalt tre kategorier 

och sju subkategorier. Först presenteras patienters väg genom återhämtningen. Vidare 

presenteras vikten av omgivningens förståelse för patienter och slutligen presenteras 

patienters beskrivningar av att försöka hitta sig själva. 

ha så kul! Ja, det var 

utan tvekan 

avdelningens hjärta 

med plats för såväl 

djupa samtal som skratt 

och glam. Här fick jag 

en ordentlig skjuts med 

språket.”  

skratt och glam, 

här fick jag en 

ordentlig skjuts 

med språket.” 

 

Tabell 2. Sammanställning av subkategorier och kategorier 

Kategorier Subkategorier 

Patienters väg genom återhämtningen 

Att gå igenom utmaningar i nya livet 

Att förstå hur utveckling kan uppnås 

Att se träningens påverkan på återhämtning 

Vikten av omgivningens förståelse för Att se vikten av omgivningens bemötande 
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5.1 Patienters väg genom återhämtningen 

Vägen genom återhämtningen var något som beskrevs som en utmaning och en svår väg. Här 

låg fokus på att beskriva patienters olika stadier i sin återhämtning och deras erfarenheter av 

återhämtningen som en nystart och en utmaning. De beskrev hur de tänkte kring delar som 

var viktiga under återhämtningen och avslutningsvis hur de erfor effekten av träningen. 

5.1.1 Att gå igenom utmaningar i nya livet 

Patienter beskrev återhämtningen som att börja om livet på nytt. De beskrev hur de var 

beslutsamma att inte ge upp och istället kämpa vidare. Det var viktigt att börja om och lära 

sig de mest grundläggande kunskaperna som tal och språk för att kunna utvecklas under 

återhämtningen. En patient beskrev omstarten på följande sätt.  

Det var som om jag hade ett barns hjärna igen och måste lära mig praktiskt taget allt från 

början. Jag var tillbaka på noll. Hur går man? Hur pratar man? Hur läser man? Hur skriver 

man? Hur lägger man ett pussel? Att återhämta sig var precis som att gå igenom alla stadier i 

ett barns normala utveckling (Bolte Taylor, 2009, s.102). 

Patienter beskrev att det var viktigt att personer i omgivningen inte såg dem från en 

utgångspunkt då de var friska, att känna pressen av sitt förflutna beskrevs som ett hinder för 

lärandet. En patient beskrev även en uppskattning av att börja om livet igen tillsammans med 

närstående som en glädje. Det var en glädje för dem att följa deras närstående som en lärling. 

Några patienter beskrev livet som en kamp, de vägrade att acceptera sjukdomen eller 

situationen de befann sig i, de uttryckte en vilja av att inte ge upp. Det var viktigt att vara 

fokuserad och kämpa vidare i sin återhämtning för att uppnå sina mål. ”Hemmavid låg fokus 

mycket på att acceptera läget och att förtidspensioneras. Knappast något som jag var 

intresserad av. Jag insåg att detta var min chans till riktig rehabilitering och bestämde mig 

för att ge allt i träningslokalen.” (Edner, 2012, s.62). Kampen beskrevs som en betydande 

framgångsfaktor under återhämtningen. Sjukdomen uppfattades som ett hinder i livet som 

skulle överkommas under kampens gång. För att uppnå resultat var det viktigt att inte slösa 

några tillfällen som kunde gynna återhämtning, de kunde vara övningar eller träning. 

Patienter beskrev att det inte bara var sjukdomen som var en kamp, utan även de problem 

som uppstod i samband med sjukdomen. Det kunde vara försäkringar, arbete och samhällets 

fördomar. De beskrev hur de handskades med olika problem i vardagen, som till exempel 

fördomar baserade på deras funktionshinder. De bestämde sig för att inte bli påverkade och 

att istället kämpa vidare. 

patienter 
Att förstå vikten av att få hjälp 

Att försöka hitta sig själv 

Att inte längre vara sig själv 

Att tänka på framtiden 



11 

5.1.2 Att förstå hur utveckling kan uppnås 

Patienter beskrev hur viktigt det var att kunna fokusera på träningen. Att inte bli stressad av 

omgivning och att endast fokusera på träningen ansågs som en viktig framgångsfaktor. En 

patient tyckte det var viktigt att fokusera på dem förmågor som fanns kvar istället för 

oförmågorna då de utgjorde den större delen av människan. ”Det skulle ha varit alldeles för 

lätt att bara fokusera på det jag inte kunde eftersom det var så många saker.” (Bolte Taylor, 

2009, s.127). En patient beskrev att det var viktigt att inte slösa energi på oväsentliga saker 

istället skulle fokus ligga på de saker som ansågs vara av värde. Det var begränsat med hur 

mycket de kunde anstränga sig varje dag, det var därför viktigt att vara fokuserad och fördela 

energin på det som ansågs vara viktigast. En patient beskrev isolationen från jobb, familj och 

sociala medier som en viktig åtgärd för att kunna vara fokuserad på återhämningen. Att vara 

isolerad från omgivningen var dock en preferens som skiljer sig från person till person 

medgav denne. 

Patienter beskrev hur viktigt det var med målsättning under återhämtningen. De beskrevs 

som drömmar och ett sätt att motivera sig själv under återhämtningen. Målsättningen kunde 

se olika ut och behövde inte vara inriktade på att bli helt återställd. En patient beskrev hur 

återhämtningen inte alltid betyder att komma tillbaka till sitt gamla liv. Återhämtningen 

kunde leda till ett nytt liv. 

Den allra vanligaste frågan folk brukar ställa mig är: ”Hur lång tid tog det för dig att återhämta 

dig?” Mitt standardsvar är: ”Återhämta vadå?” och det säger jag inte för att banalisera det 

hela. Om man med återhämtning menar att få tillgång till gamla program [gå tillbaka till 

gamla känslor] så har jag bara delvis återhämtat mig. (Bolte Taylor, 2009, s.132) 

En patient beskrev vikten av att värdera egna känslor och hur känslorna påverkat 

återhämtningsprocessen. Alla program var inte alltid värda att bevara. Program som valdes 

bort kunde vara egna dåliga attityder. De beskrev att det tog lång tid att återhämta sig 

känslomässigt, att de var noggranna med att utvärdera känslorna de ville och inte ville 

bevara.  

 Patienter beskrev hur ett delmål i återhämtningen kunde väga över ett huvudmål. Att uppnå 

ett delmål skulle vara tillräckligt för att de skulle känna sig nöjda. En patient beskrev att sätta 

upp delmål var det klokaste beslutet som kunde göras. Att sätta för höga mål som inte skulle 

gå att uppnå hade visat sig i självkänslan och säkerheten på den egna förmågan. ”Om jag 

hade bestämt mig för att målet var att sitta upp och sedan försökt och misslyckats gång på 

gång så skulle jag bara ha blivit besviken på min oförmåga och slutat försöka.” (Bolte Taylor, 

2009, s.89). Att känna motivation var en framgångsfaktor under återhämtningen. En patient 

beskrev att det inte var svårt att känna motivation till träning om ett mål var att tillfriskna 

någorlunda. Att se framsteg ansågs vara motivation till ytterligare träning. De beskrev att det 

var viktigt att närstående uppmuntrade dem till att försöka. Motivation kunde även komma 

från andra personer som till exempel en sjukgymnast. En patient beskrev hur inspirerande 

det var att se hur engagerad en sjukgymnast var under återhämtningen. ”Jag blev oerhört 

stimulerad av det personliga engagemanget för min person. Jag kände att jag måste svara 

upp till hans förväntningar.” (Orgård, 1999, s.18). Patienter beskrev att det var viktigt att 
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personer i omgivningen och de själva hade tålamod. De beskrev vad tålamodet gör i kampen 

mot sjukdomen. Att det kan ta lång tid att återhämta sig, lära sig något nytt som de tidigare 

kunnat, dock att de behövde göra saker i sin egen takt. Patienter beskrev att upprepning vid 

inlärning hade positiv effekt vid återhämtning. Att upprepa frågor som ledde till mer 

förståelse. Att försöka flera gånger och att upprepa var en viktig del till varför de återhämtade 

sig under träning. 

5.1.3 Att se träningens påverkan på återhämtningen 

Patienter beskrev den positiva effekten som träning hade på återhämtningen och hur den 

påverkade framgången och humöret. De beskrev att utmattning var något som uppkom efter 

träning. Utmattningen påverkade både efterkommande träning och motivationen på ett 

negativt sätt. De beskrev att vila och sömn var en viktig faktor för att återfå energi och orka 

med morgondagens pass. De beskrev att de blev utmattade av att koncentrera sig under 

längre perioder. Patienter kunde successivt se förbättringar av träning med tiden. De beskrev 

ibland övningar som tråkiga, dock hade de förståelse för träningens vikt i att uppnå resultat. 

Patienter beskrev glädje när de kunde se framgången av deras träning. Att återfå en rörelse 

eller att de äntligen kunde tala tydligare beskrevs som ett glädjefyllt framsteg för dem. ”Jag 

somnade på vänster sida i går, men vaknar i dag på höger. Alltså har jag vänt på mig själv i 

natt! Det går framåt för mig. Träningen hjälper.” (Trollsten, 2010, s.87). Stolthet och glädje 

var känslor som uppstod när de hade uppnått framsteg under träning eller klarat sig ur en 

svår situation. En patient beskrev denna stolthet och glädje när hon kom på ett sätt att börja 

läsa igen, detta genom att skrika ut orden. De upplevde stolthet framförallt när de klarat av 

situationer eller övningar där de inte fått den hjälp de hade behövt. Stolthet grundade sig i att 

lyckas klara sig själva. Patienter beskrev även en lättnad över att inte behöva prestera alla 

gånger, vilket kunde visa sig positivt i resultatet då efter långa träningspass och mycket 

handledning, äntligen kunde utföra övningar som de tidigare inte klarat av under 

återhämtningen. Upptäckten av att ens förmågor fortfarande fanns kvar eller att de hade 

kommit tillbaka beskrevs även det som en lättnad. En patient beskrev en känsla av lättnad i 

citatet nedan. ”Det var skönt att upptäcka att det gick att skriva med en hand.” (Orgård, 1999, 

s.16). En patient beskrev känslan av att återgå till gamla fritidssysslor som att en sten 

släpptes från dennes bröst. Patienter beskrev att de kunnat se betydelsen för vad små 

framsteg hade på återhämtningen, det var viktigt att inte förbise framstegen, då de ansågs 

vara en inspirationskälla för dem. De menade att det var viktigt att de kunde se de små 

framsteg som gjordes för att kunna utvärdera vilka styrkor och svagheter de hade för att 

kunna utvecklas under återhämtningen. 

5.2 Vikten av omgivningens förståelse för patienter 

Patienter beskrev en önskan om att bli förstådda och sedda. Nedan presenteras deras 

erfarenheter om situationer där personer i omgivningen visade eller inte visade förståelse för 

dem. De beskrev att förståelsen var viktig för att tillgodose behoven som fanns. Utan 

förståelsen för patienter blev det även svårt att ge dem den hjälpen som behövdes.  
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5.2.1 Att se vikten av omgivningens bemötande 

Patienter beskrev hur andras bemötande hade betydelse för deras återhämtning. Att bli 

bemött av vårdare som hade förståelse för dem beskrevs som en trygghet. Patienter beskrev 

att förståelse var en viktig del för dem, för att kunna känna säkerhet med vårdare som hade 

hand om deras omvårdnad. En patient beskrev tryggheten denne kände av att vara nära 

människor som var trevliga. Det var en trygghet att vara omkring dessa trevliga människor 

när denne befann sig i en utlämnad situation. En patient beskrev den trygghet som uppstod 

vid ett möte med en läkare som visade respekt.  

Han visade uppriktig förståelse för min situation och tog sig tid att stanna upp en stund under 

sin hektiska arbetsdag. Han lutade sig fram nära mitt ansikte och talade mjukt med mig. Han 

rörde vid min arm för att försäkra mig om att jag skulle bli bra igen. Trots att jag inte förstod 

vad dr Greer sa så visste jag att han höll uppsikt över mig. Han begrep att jag inte var dum 

utan att jag var skadad. Jag är evigt tacksam för hans vänlighet. (Bolte Taylor, 2009, s.84) 

Patienter beskrev vikten av förståelse för hur de behövde bli bemötta. Det var viktigt att 

andra pratade långsamt, såg dem i ögonen och hade tålamod. De beskrev även att det var 

viktigt att bli sedda av vårdare. Att omge sig med personer med positiv energi var också 

beskrivet som betydelsefullt. Att vara nära människor med negativ energi kunde påverka 

deras träning, vilket kunde resultera i att de inte blev motiverade till att utföra övningar. 

Patienter beskrev att återhämtningen var något som inte kunde göras självständigt, 

utveckling under återhämtningen var beroende av att människor fanns omkring. En patient 

beskrev hur det var att vara omkring positiva människor och hur det främjade 

återhämtningen genom att kunna tala med glada och trevlig personal. ”Jag måste också få 

sitta här inne. Ni verkar ha så kul! Ja, det var utan tvekan avdelningens hjärta med plats för 

såväl djupa samtal som skratt och glam. Här fick jag en ordentlig skjuts med språket.” (Åsén, 

1999, s.29). Det var lättare att uppnå framgång under återhämtningen om närstående och 

vårdpersonal var uppmuntrande. Patienter beskrev att tillit från närstående var betydelsefullt 

för återhämtningen. viktigt var även att närstående inte skulle utgå från vilka de var innan 

sjukdomen, utan istället vara ett stöd för den de skulle formas till att bli.  

Ända från början var det oerhört viktigt att de som skötte mig gav mig friheten att släppa taget 

om mina tidigare prestationer så att jag kunde hitta nya intresseområden. Jag behövde känna 

att folk älskade mig inte för den person jag hade varit utan för den jag var på väg att bli. (Bolte 

Taylor, 2009, s.122) 

Patienter beskrev vikten av att bli sedd och av att deras behov blev sedda. De beskrev olika 

situationer där olika vårdare inte tog sig tid för att bygga en förståelse för deras behov. 

Patienter beskrev att tidsbristen hos vårdare kunde vara en orsak till dåligt bemötande. De 

beskrev även svårigheter i att anpassa sig efter vårdares tempo och krav. En patient beskrev 

hur hennes behov hade blivit bortglömda, men uppmärksammades av en sjuksköterska som 

kom in med en morgontidning. ”Efter en stund kom hon tillbaka och satte sej på sängkanten. 

– Är det ingen som bett dej läsa högt förut? – Nej, du är den första som har bett mej av alla 

som undersökt mej.” (Åsén, 1997, s.39). Patienter beskrev hur de på olika sätt blev påverkade 

av att inte bli sedda eller bekräftade. En patient beskrev hur dennes behov tidigare inte 

uppmärksammats och på grund av talsvårigheter var det svårt att själv förmedla dem. En 

patient beskrev hur förnedrande det var att leta efter och använda en gångkäpp som hjälp på 
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grund av balanssvårigheter. Eftersom patienten hade balanssvårigheter trodde en 

affärsinnehavare att denne var full och var därför tveksam till att släppa in denne i butiken. 

Detta var inte en engångsföreteelse, utan liknande händelser inträffade efter det. Vid ett 

tillfälle deltog denne i en kongress och skulle bidra med ett föredrag, men blev stoppad vid 

dörren för att denne verkade vara alkoholpåverkad. 

Affärsinnehavaren sade att hon först var tveksam att släppa in mig, då hon trodde att jag var 

full. Under de följande åren skulle detta upprepas flera gånger. Taxichaufförer och andra 

bilister som tyckte att i det tillståndet är det väl olämpligt att köra, vakter som stoppade mig 

på stan etc. en gång var jag på en stor europeisk kongress. Jag kände mig på gott humör för 

jag hade fyra vetenskapliga bidrag. Mitt självförtroende sänktes rejält när jag blev stoppad vid 

ingången av en vakt som undrade vad jag gjorde där. (Edner, 2012, s.78) 

Patienter beskrev känslan av att känna sig omyndigförklarade och förnedrad av människor. 

Det kunde vara situationer där de var utsatta och sårbara, som att vara naken i ett rum med 

flertal personal. En patient beskrev hur förnedrande det var att bli omyndigförklarad av en 

personal som inte förklarade på vilket sätt kaffekokning skulle vara bra för återhämtningen. 

”Det kändes frustrerande när en ung flicka låtsas vara psykolog och skall tillrättavisa en 

sjuttiåring. Man känner sig omyndigförklarad och förnedrad, men man måste ju ändå hålla 

masken.” (Orgård, 1999, s.17). Att vara upprörd var en känsla som beskrevs under 

återhämtningen. Det kunde ske när de blev irriterade på vårdare, över att inte kunna utföra 

vissa aktiviteter eller när de gjorde misstag. En patient beskrev känslan som ett nederlag och 

hade en vilja att avskärma sig från omgivningen. Patienter beskrev känslan av att vara bli 

besviken på sig själv eller sin omgivning. I situationer som till exempel när de inte uppnådde 

ett mål, eller kände att andra i omgivningen inte gav den bästa vården eller lyssnade på 

behoven som fanns. 

5.2.2 Att förstå vikten av att få hjälp 

Patienter beskrev hur det insett att de behövde hjälp under sin återhämtning. De beskrev hur 

de kände sig ensamma och oförmögna utan hjälp. De beskrev känslan av att inte kunna 

utföra olika uppgifter, till exempel när de inte kunde läsa, skriva eller prata. En patient kände 

oro över att inte bli tillräckligt återställd för att ägna sig åt sina fritidssysslor.  

Jag förstod nu att mitt liv skulle bli helt förändrat. Jag skulle vara tvungen att avstå från det 

mesta som jag tidigare sysslat med. Jag bad till Gud, för även om jag inte är kristet troende, så 

vet jag han finns i min närhet. Jag tror att alla människor har en egen Gud som man i nödens 

stund bönfaller om hjälp. (Orgård, 1999, s.3) 

Patienter beskrev svårigheter som återkommande under återhämtningen. De beskrev att det 

var svårt att motivera sig själv under en längre tid. Att inte få hjälp av en handledare kunde 

leda till att träningen blev tröttsam. Det beskrevs svårt att effektivisera träningen när den 

utfördes ensam. Patienter beskrev även att det var viktigt att acceptera hjälp, att komma till 

insikt om att hjälp var nödvändig för att återhämta sig. En patient beskrev detta som 

följande: ”Jag använde rollator och efter flera fall hade jag ådragit mig rejäla blåmärken och 
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jag hade även skadat flera tår efter kraftiga ”tröskelkrockar”. Det var helt klart för mig att jag 

var dålig och behövde professionell hjälp.” (Edner, 2012, s.40). Patienter beskrev även hur de 

ibland fick klara sig själva istället för få den hjälp de hade behövt. De beskrev svårigheter som 

uppstod med att klara sig själv och hur lång tid återhämtningen tog. Att de inte såg 

progression på flera år eller att kognitiva reaktioner tog för lång tid var exempel som de 

nämnde. Patienter beskrev det som att de gav allt de hade, men inte såg resultat. Patienter 

beskrev även svårigheter i att inte ha förmågan att ge uttryck för vad de ville eller tänkte på.  

En patient beskrev frustrationen över att inte kunna skriva. ”Försök dej på att skriva dagbok! 

Ovanligt korkat, tyckte jag. – Omöjligt, sa jag. Hur ska jag kunna skriva när jag inte kan läsa!” 

(Åsén, 1997, s.44). Skrivandet upplevdes vara en omöjlig handling då hon inte fått hjälpen 

hon behövde för att lära sig läsa.  

Patienter beskrev att de inte alltid visste varför de inte fick hjälp. De kunde spekulera kring 

orsaken till den bristande rehabiliteringshjälpen som att det kunde vara relaterat till 

ekonomi, tidsbrist, ointresse eller kunskapsbrist. Patienter beskrev svårigheterna med att 

klara sig själva. När de väl fick hjälp var det inte alltid att den var av god kvalité. En patient 

beskrev hur han identifierat ett problem som denna inte fått hjälp med. 

Värre var att jag hade blivit så svag, då jag inte kunde äta på grund av sväljningsproblemen. 

Det finns behandling för detta, men jag fick inte. I stället gick jag hela tiden ner i vikt och nu 

vägde jag endast 59 kilo. (Edner, 2012, s.59) 

Att inte få behoven sedda beskrevs som problematiskt. Hjälpen som fanns var inte effektiv 

nog på grund av att träningsprogrammet inte var individanpassad. Patienter beskrev att det 

var viktigt träna upp svagheterna, men att det behövdes kunskap för att uppnå detta. En 

patient insåg att rehabiliteringskliniken inte heller hade kunskapen som krävdes för att 

individanpassa träningen. I efterhand insåg denne att det var ett dumt val att inte försöka få 

mer individualiserad träning vid en annan anläggning. Patienter beskrev hur de reflekterade 

över situationer som uppstod under deras återhämtning. Det kunde vara hur de skulle agerat 

om de hade haft tillräcklig kunskap vid en viss tidpunkt eller situation. En patient 

reflekterade över träningen som denne hade fått. Hur denne hade velat ändra på upplägget 

av träningen, men att det var svårt då kunskapen inte fanns och hjälpen inte gavs.  

Om jag då vetat det jag vet idag och om jag varit helt frisk och skärpt, hade jag kanske eller till 

och med förmodligen, stannat och satt mer press på strokeenheten för att få bra 

rehabilitering, men jag var varken frisk eller kunde förutse hur det skulle gå. Jag hade inte 

heller kunskapen. (Edner, 2012, s.37) 

Denne beskrev att om kunskapen funnits hade rehabiliteringen kunnat se ut på ett annat sätt. 

Att få vägledning från rehabiliteringskliniken var en väsentlig del av återhämtningen, då 

denne inte var frisk nog att klara av rehabiliteringen själv.  

5.3 Att försöka hitta sig själv 

Nedan presenteras hur patienter beskrev reflektioner som uppkom under tiden som de 

återhämtade sig och reflektioner över hur framtiden skulle bli påverkad av mot- och 
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framgångar. De beskrev oron som uppstod när framtidstankarna framkom, hoppet och 

glädjen som uppstod efter ett framsteg och besvikelsen när det inte gick som tänkt.  

5.3.1 Att inte längre vara sig själv 

Patienter beskrev hur annorlunda livet hade blivit och hur de hade fått perspektiv på saker i 

sin omgivning, de beskrev även att synen på sig själva var något som hade förändrats. En 

patient beskrev känslan av att förlora sig själv som person, att inte längre se sig själv som 

samma individ denne tidigare varit. ”Jag hade egentligen aldrig någonsin funderat på hur det 

skulle vara att förlora kognitiva funktioner, eller som i mitt fall, vänster hjärnhalva.” (Bolte 

Taylor, 2009, s.87). Tidigare hade denne inte uppskattat de fysiska förmågor som denne 

besatt, då detta togs för givet. Att förlora sig själv beskrevs som svårt för andra att förstå. En 

patient beskrev att denne förstod situationen denne befann sig i och insåg allvaret i 

sjukdomen, att inte vara samma person som tidigare. En patient beskrev att det var svårt att 

inse sin situation. Denne hade svårt att inse att förståndet inte var detsamma som innan. Nu 

när dessa språkliga svårigheter och den negativa synen på sig själv hörde till vardagen var det 

svårt att hålla humöret uppe. Att enligt andra ha ett sämre psyke efter strokeanfallet var tufft 

att förstå. Denne beskrev att psyket och minnet fungerade utmärkt. 

 

 ”Det verkade vara ett stort glapp i min hjärnas sätt att bearbeta information, och jag kunde

 ofta inte uttrycka det jag tänkte. Trots att jag tänkte att jag ville ha ett glas vatten och såg ett

 glas vatten i huvudet, så kom ändå ordet ”mjölk” ur munnen på mig.   

 (Bolte Taylor, 2009 s.111). 

En del patienter beskrev svårigheter med att få fram en önskan eller små begär, som till 

exempel att få ett glas vatten eller att be om en matbit. De skyllde på sin hjärna, att den inte 

ville samarbeta med dem. Patienter beskrev att de kunde känna oro inför framtiden när det 

egna förståndet inte fungerade som tidigare. 

5.3.2 Att tänka på framtiden 

Patienter beskrev hur oron över framtiden kunde stjälpa deras återhämtning. Att en stroke 

kunde försämra dem så betydligt att de blev oroliga över om de behövde ändra karriärsval 

eller skulle få behålla jobbet de hade. ”Jag blev ganska deprimerad. Det var inte så mycket 

risken att förlora körkortet, utan mer tanken på att min hjärna inte fungerade perfekt.” 

(Orgård, 1999, s.26). En patient beskrev här att oron var betungande och att det var jobbigt 

att behöva tänka på att den kognitiva förmågan inte fungerade som den skulle. Patienter 

beskrev att de reflekterade över det som hänt runt omkring dem och hur dessa händelser 

skulle påverka deras framtid. Tankarna kunde innefatta att de inte fick sjukförsäkring, vilket 

kunde skulle leda till ekonomiska konsekvenser som att betala räkningar.  

De kände sig ibland dumförklarade när de inte kunde utföra uppgifter som de tidigare hade 

klarat och hur viktiga framsteg var för att påverka deras hopp och inställning inför framtiden. 

En patient beskrev oron över förlusten av läsförmågan. Mitt i natten kunde hon ta fram en 

bok för att se om läsförmågan hade återfunnits. När hon upptäckte att inga resultat gjorts 
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fick hon tankar där hon reflekterade över om hon någonsin skulle återfå sin förmåga att läsa 

igen. En patient beskrev att hon inte kunde få tag på orden som hon sökte och undrade då om 

det någonsin skulle gå att återfå kontroll över den del av hjärnan som tidigare fungerat.  

Patienter beskrev erfarenheter efter framsteg som gjordes under tiden som de återhämtade 

sig, detta kunde vara positiva känslor som ledde till tankar om framtiden. En patient beskrev 

att hon såg hopp efter ett framsteg, att hon kanske skulle kunna läsa igen. ”Nu började 

hoppet spira inom mej. Det fanns en ljusning. Tänk om jag blev frisk och kunde lära mej läsa 

och skriva igen!” (Åsén, 1997, s.43). Förhoppningarna som fanns var att bli frisk igen, se 

hoppet i sjukdomen, att lära sig läsa, skriva igen och återgå till sitt forna jag. En patient 

beskrev längtan till framtiden. En längtan där hon fick stå uppe vid ett klippblock och att få 

känna en ökad livsglädje. Hon blickade framåt och såg sig själv längre fram i 

sjukdomsförloppet, vid en tid när hon hade nått sina mål. 

”Jag ville så otroligt gärna ta mig uppför den där branta hala sluttningen som ledde till 

Fellsway före operationen. Jag längtade så efter att stå på toppen av de gigantiska 

klippblocken, sträcka ut armarna i vinden och känna livskraften fyllas på.” (Bolte Taylor, 

2009, s.116) 

Det var viktigt för denne att sträva mot framtiden. Att längta till efter operationen utförts så 

målen kunde uppnås och känna glädje över att äntligen återhämtat sig.  

6 DISKUSSION 

I detta avsnitt presenteras resultatdiskussion, metoddiskussion och avslutningsvis 

etikdiskussion. 

6.1 Resultatdiskussion 

I resultatet beskrev patienter att behovet av att bli sedda hade en betydande påverkan på 

deras återhämtning, att bli sedd och förstådd ledde till att patienter kände sig trygga och 

säkra i vården av dem. Förståelsen för dem beskrevs som väsentligt för att vårdpersonalen 

skulle tillgodose de behov som de hade. Om inte behoven blev tillgodosedda eller om 

personer i omgivningen inte såg dem för vilka de var, kände en del patienter sig förnedrade 

eller förminskade, vilket inte främjade återhämtningen. I tidigare forskning hade det påvisats 

att dessa behov kunde tillgodoses av anhöriga som fanns där för dem för att stärka dem 

själva, vilket kunde leda till att de blev mer självständiga (Arntzen & Hamran, 2016). Detta 

var av intresse i kontrast till Barker och Buchanan-Barker (2005) som beskrev att det inte 

gick att få en fullständig förståelse för en annan människas situation, däremot gick det att 

bilda en uppfattning om deras situation utifrån egna erfarenheter. Detta hade bäring i 

resultatet då det påvisats att patienter hade erfarenheter av att vårdare utgick från sig själva 



18 

när de vårdade. Det vårdare själva uppfattade vara en nödvändighet för patienter behövde 

inte alltid vara det som efterfrågades. Det som framkom i tidigare forskning Arntzen och 

Hamran (2016) och resultat var att bli sedd och förstådd var av betydande vikt för patienters 

återhämtning, men samtidigt behövde inte vårdare och anhöriga ha full förståelse för 

patienters situation för att finnas där som stöd. Detta uppfattades vara en grundpelare för att 

möta patienters behov. Att möta behoven var viktigt för att patienter skulle känna en 

säkerhet och trygghet. Att möta patienter som att de var jämlikar, att inte se dem utifrån 

sjukdomen kunde ses som en förståelse för patienter.  

I resultatet hade en del patienter tankar om hur det skulle påverka framtiden, detta var något 

som Barker och Buchanan-Barker (2005) ansåg vara onödigt tidsfördriv, istället skulle tiden 

kunna läggas på det som kunde göras i nuet. I resultatet framkom att patienter genomgick en 

nystart, att de var tillbaka på noll igen. De kunde inte längre obehindrat tala, skriva eller läsa. 

De beskrev vikten av att personer i omgivningen inte skulle se patienterna med utgångspunkt 

i hur de var innan stroken, utan där de var just då. Denna utgångspunkt beskrevs i Barker 

och Buchanan-Barker (2005) Tidvattenmodell, då den grundade sig i ett nutidsperspektiv, 

att blicka tillbaka eller se framåt i tiden var inte av relevans. Människan gick igenom olika 

livskriser, till exempel en psykisk kris som tyngde ner människan, samtidigt som målet med 

sjukvården var att människan skulle tillbaka till ”havet”. Detta framkom i tidigare forskning 

av Kvigne, Kirkevold och Gjengedal (2005) som beskrev att sjuksköterskor var ett stöd i den 

mentala kamp som patienter går igenom. I resultatet uttrycktes denna mentala kris som en 

påfrestning som patienter går igenom under återhämtning. För att klara av denna kris, var 

det viktigt för patienter att få stöd från vårdare just i nuet. En önskan efter stöd samt 

vägledning i sin fortsatta återhämtning efter stroke framkom hos flertal patienter. Det var 

svårt att återhämta sig ensam samt veta hur de skulle ha gjort för att komma framåt i 

återhämtningen.  Genom att få vägledning av sina vårdare, motiverades patienter, då de 

påpekade att stödet fått dem att inse att de nu behövde fortsätta. Barker och Buchanan-

barker (2005) beskrev vikten av att sjuksköterskor följde med och gav patienter det stöd och 

den vård som krävdes för att återhämta sig. Vikten skulle ligga på att vårda med någon och 

inte vårda för någon. I resultatet betonades stödet som en viktig faktor som behövdes för att 

patienter skulle kunna utvecklas. Det var viktigt för patienter att vårdare inte utgick från 

deras tidigare behov och begär eftersom de inte var av betydelse längre då det kunde ha 

ändrats under sjukdomsförloppet. Hur stödet skulle ges berodde på behoven som uttrycktes 

av patienter i stunden.  

Att få stöd och vägledning kring träning visade sig ha en positiv effekt på återhämtningen. 

Patienter blev inspirerade av det engagemang som visades av deras vårdare. Det motiverade 

patienter att vara mer delaktig i träningen. En gest som kunde betraktas som liten kunde 

ibland vara av betydande vikt för patienters återhämtning. Träningen hade positiv inverkan 

på dem då de kände lycka och glädje när framsteg visade sig. De beskrevs vara en 

motiverande faktor till att utvecklas under återhämtningen. Framstegen var inte alltid lätta 

att identifiera men när de väl visade sig hade de betydande påverkan på patienters 

återhämtning. Detta stärks i Tidvattenmodellen Barker och Buchanan-Barker (2005) som 

menar att det var viktigt att hjälpa till med identifieringen av de små förändringarna, då de 

kunde ha en betydande roll på livet. Enkla handlingar som att visa stöd hos den som var 
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behövande lätt förbisågs. Det behövdes inte alltid en komplicerad lösning, självklara 

handlingar borde inte bli nonchalerade. I tidigare forskning påvisades det att anhörigas 

närvaro hade en positiv effekt på patienters återhämtning då de blev mer självständiga 

(Arntzen & Hamran, 2016). Resultatet påvisade att bekräfta framsteg hos patienter var av 

betydande vikt, oberoende om de var uppenbara eller inte. Framstegen, oberoende av grad, 

hade en betydande effekt på patienters fortsatta återhämtning. Då de sågs som en 

inspirationskälla och motivationskälla för patienter, var det viktigt som sjuksköterskor och 

vårdare att lyfta fram dessa. Troligtvis kunde identifikation av framsteg ha en positiv 

inverkan hos både patienter och anhöriga. 

I resultatet framkom det att målsättningen och motivation var en viktig del för patienter 

under återhämtningen. Patienter beskrev att det var viktigt att vara fokuserad och att inte 

acceptera hindren. Det påvisades att patienter ibland gav för mycket under återhämtningen 

och riskerade att sätta för höga mål, det framkom även i tidigare forskning. Lawler et al. 

(1999) beskrev bland annat sjuksköterskors oro för att patienter ibland satte högre mål än 

vad de skulle klara att uppnå. Barker och Buchanan-Barker (2005) beskrev att målsättningen 

inte var nödvändigt, istället borde fokus ligga på vad som behövde göras i nuet. Om patienter 

fokuserade på vad de kunde göra i nuet, behövde de inte oroa sig över den pressen som 

målsättning kunde framkalla. Istället för att alltid sträva efter långsiktiga eller kortsiktiga 

mål. I resultatet och tidigare forskning utifrån Lawler et al. (1999) framkom det att 

sjuksköterskor och patienter hade en insikt om att målsättningen inte skulle vara orealistiskt, 

utan att den skulle ligga på en rimlig nivå för att kunna främja patienters utveckling. Det var 

inte själva målsättningen som var av betydelse, det båda parter uppmärksammade var att 

långsiktiga mål inte hade positiv påverkan på patienter. Det som kunde påverkas var nuet 

och det som kunde göras i nuet, var av högst prioritet. 

Patienter såg inte resultat på flera år, återhämtningen kunde uppfattas som tidskrävande och 

att det kunde pågå över en längre tid. Frustration och besvikelse visade sig hos patienter där 

framstegen inte uppnåddes inom en kortare tidsram. De kunde känna oro över framtiden, 

oro över att de inte skulle återfå funktioner och att utvecklingen skulle upphöra. De var 

oroliga att fortsätta vara oförmögna och att de aldrig skulle kunna utföra aktiviteter som de 

tidigare hade som intresse. Patienter som inte kände att de utvecklades hade mer oro över 

framtiden och såg mer negativt på den. De fanns drömmar och hopp om dagar där de gjort 

framgångar i sin återhämtning. Denna oro påvisades även i tidigare forskning där Bennett 

(2017) beskrev att sjuksköterskor var med och vägledde patienter genom den psykiska kris de 

kunde känna under återhämtningen. Även Barker och Buchanan-Barker (2005) poängterade 

vikten att vägleda människan tillbaka till ”havet av erfarenheter” så att det kunde återgå till 

sina liv. Tiden var konstant och gick inte att reglera, det gick däremot att försöka reglera sig 

själv medans tiden hade sin gång. De handlingar som utfördes för att reglera en själv, ansågs 

vara onödiga försök som inte var av betydelse. De menade att de handlingar som utfördes, 

exempelvis kosmetiska justeringar, var onödiga försök för att påverka livet. De menar att 

människan var den individ den var och de handlingar som utfördes endast var ett sätt att 

bedra oss själva. Livet, precis som tiden var en konstant som inte lät sig påverkas. I resultatet 

och tidigare forskning utifrån Bennett (2017) framkom det, som det teoretiska perspektivet 

beskrev, att tiden var en aspekt som inte gick att kontrollera eller bestämma över. Patienter 
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behövde finna sig i nuet och acceptera det som hände. De kunde med sjukdomen komma 

fram till en punkt då de tappade kontroll över sina liv. Detta kunde leda till att de inte längre 

var bekanta med sig själva och kunde inte längre påverka sina liv på samma sätt som tidigare. 

Med denna avsaknad av kontroll uppkom oro hos patienter. Oron grundade sig i deras 

önskan om att återfå denna kontroll igen. Patienter kunde genomgå en process där livets 

med- och motgångar blev mer kännbara än tidigare. Med sjukdomen kom de till en punkt då 

denna bild av kontroll över livet föll samman. Livet gick inte att påverkas, utan hade sin plan 

utformad. Upphörandet av kontrollen gjorde patienter förvirrade och denna förvirring 

projicerades ut i oro. Det var här sjukvårdens expertis vid psykisk krishantering blev 

avgörande. Genom vägledning av sjuksköterskor kunde patienter hitta det stöd och 

motivation som behövdes för att komma tillbaks till ”havet av erfarenheter”.  

6.2 Metoddiskussion 

En manifest innehållsanalys utifrån Graneheim och Lundman (2004) användes i denna 

studie, med självbiografier som enhet att analysera.  

En manifest innehållsanalys bidrog till att lyfta fram det som explicit framkom i texten och 

handskades med tolkningar och abstraktion av data. Både latent och manifest 

innehållsanalys handskas med tolkningar, dock rekommenderas manifest innehållsanalys vid 

obearbetat material. Ett problem vid analys av erfarenheter var att det förekom en viss grad 

tolkning då en text kunde innehålla flera innebörder (Graneheim & Lundman, 2004). Denna 

metod valdes då författarna ansåg att det var en passande metod utifrån syftet, som i detta 

examensarbete var att beskriva patienters erfarenheter av återhämtning efter stroke. 

Självbiografier användes för att få så textnära material som möjligt samt att de innehöll 

patienters egna erfarenheter som de beskrev från sjukdomstiden.  

Databaser som användes var Mälardalens högskolas bibliotek, Västerås sjukhusbiblioteket 

samt Västerås stadsbiblioteket för att få en bred sökning på självbiografier och för att få ett så 

brett urval som möjligt. Dock var en svaghet med detta examensarbete att sökningen hade 

blivit ännu bredare om den utfördes tillsammans med biblioteksdatabaser utanför Västerås. 

Detta kunde även vara en fördel då det fanns tillräckligt mycket material som behövdes för 

analysen och behövde inte då hantera en större mängd träffar. Syftet var att beskriva 

patienters erfarenheter av återhämtning efter stroke. De sökord som valdes utgick från syftet. 

Tidsintervallet ökades från år 2007–2017 till år 1997–2017 för att hitta tillräckligt material 

för att beskriva återhämtning efter stroke då få självbiografier fanns att hitta om ämnet. 

Därav kan en svaghet med detta examensarbete vara att en självbiografi var utgiven 1997. 

Detta diskuterades mellan författarna och beslutet att inkludera boken baserades på att 

författarna fokuserade på att leta efter erfarenheter, vilket var syftet med examensarbetet. 

Erfarenheter skiljde sig inte mycket mellan de nya och de äldre självbiografierna, vilket också 

var en anledning till varför de valdes med i arbetet. Därmed bedömdes att den ökade 

tidsintervallen inte påverkade det som svarade på syftet eftersom de erfarenheter som 

beskrevs i självbiografierna var liknande och samtliga självbiografier inkluderades in i 

examensarbetet. 
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Det påvisades olika typer av stroke i självbiografierna. Självbiografierna var skrivna av fyra 

kvinnor och två män, vilket ansågs av författarna vara en skillnad mellan kön relaterat till 

tidigare forskning där Bravo-Alegria, McCullough och Liu (2017) beskrev att insjuknandet i 

fertil ålder var vanligare hos män och bland seniorer var kvinnor överrepresenterade. Två 

män och två kvinnor hade insjuknat i vänstersidig stroke, en kvinna hade inte specificerat 

vilken typ av stroke denne insjuknat i och den sista kvinnan insjuknade i en stroke som 

påverkade lillhjärnan och hjärnstammen. Fördelningen av de olika typer av stroke hos 

patienterna kan ses både som fördel och nackdel i detta examensarbete. Nackdelen kunde 

vara att patienters erfarenheter av sjukdomen kunde skilja sig relaterat till dem olika typerna 

av stroke. Samtidigt kunde det vara positivt genom att det påvisade olika typer av 

erfarenheter kring olika typer av stroke. Likheter som sågs i självbiografierna var att samtliga 

författare beskrev talsvårigheter, förlamning och orienteringssvårigheter under 

återhämtningen. Även om likheter fanns i den fysiologiska påverkan som sjukdomen hade på 

författarna, skiljde sig deras erfarenheter beroende på de intressen som individerna hade. En 

författare tyckte att det var väldigt jobbigt att inte längre kunna läsa böcker. Medan en annan 

författare hade svårt att inse att denne inte längre kunde jaga. Valda självbiografier hade en 

utsträckning på återhämtningen från en månad till nio år. Utsträckningen kunde ses som en 

fördel, för att det gick att se en variation i återhämtningen samt se att varje erfarenhet var 

unik då den visade olika perspektiv. En författare kände för första gången träningsvärk efter 

några års hård träning. En annan författare försökte under flera månader att lära sig läsa 

igen, men förgäves kunde denne inte göra det. Detta kunde även ses som en nackdel då 

patienter utifrån sjukdom och målsättning, kunde ha olika uppfattningar om vad som 

räknades som att ha återhämtat sig själv.  

Eftersom att detta var en kvalitativ studie skulle det enligt Polit och beck (2012) uppfylla 

kvalitetskrav utifrån tre olika begrepp: trovärdighet, giltighet och överförbarhet. 

Trovärdighet handlade enligt Polit och beck (2012) om hur sanningsenligt arbetet var och hur 

författarna förhöll sig till den förförståelse som uppkom från tidigare erfarenheter. 

Trovärdighet sågs utifrån det perspektiv som författarna gått tillväga för att få fram 

resultatet. Då självbiografier var enheten som analyserades för detta examensarbete kunde 

det ha framkommit tolkningar när resultatet skulle framställas vilket kunde sänka 

trovärdigheten i examensarbetet. Trovärdigheten i detta examensarbete stärktes av att 

författarna läste, jämförde och diskuterade de meningsbärande enheterna och resultatet som 

skrevs fram med varandra för att kontrollera att syftet eftersträvades och ingen relevant 

information missades. Självbiografierna lästes igenom ett flertal gånger och de 

meningsbärande enheter valdes ut som svarade gentemot syftet. Meningsbärande enheter 

diskuterades författarna emellan för att minska den tolkning som kan uppstå vid analys av 

material. Detta lyfte Graneheim och Lundman (2004) fram då en mindre grad av tolkning 

kunde förekomma vid identifikation av material. Kondenseringen av meningsbärande 

enheter skulle vara så textnära som möjligt, vilket inte alltid gick, då det fanns flera 

innebörder i vissa meningsbärande enheter. Vid kategoriseringen diskuterades 

meningsbärande enheterna ytterligare för att se att ingen tolkning hade skett.  

Giltighet enligt Polit och Beck (2012) menades att utvärdera kvalitén i kvalitativa studier, det 

gjordes genom att besvara det som var avsett att beskrivas. Författarna läste samtliga 

självbiografier var för sig och gjorde en sammanställning över de funna meningsbärande 
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enheterna. Meningsbärande enheter som bägge författare fann diskuterades utifrån relevans 

till syftet. De meningsbärande enheter som enbart blev poängterat av ena författaren 

diskuterades författarna emellan för att säkerställa att relevans fanns till syftet. De 

meningsbärande enheter som inte var av relevans till syftet valdes bort. Analysprocessen 

grundade sig i diskussion utifrån insamlade data. För att säkerställa att examensarbetet var 

av god kvalité, hade författarna förförståelse till ämnet i åtanke när data analyserades och 

undvek tolkningar utifrån förförståelse. Varje steg i analysprocessen upprepades flertal 

gånger för att säkerställa korrekt tolkning av data. Giltigheten i detta examensarbete stärktes 

då citat och tabeller användes, vilket påvisade att författarna var textnära. Överförbarhet 

enligt Polit och beck (2012) menades med hur studiens resultat kunde överföras till andra 

kontext som till exempel andra grupper och kulturer. I detta examensarbete användes sex 

självbiografier varav fem var svenska och en var amerikansk. Studiens data var skriven av 

fyra kvinnor och två män. Då det var få antal deltagande var det svårt att överföra detta till 

andra grupper. Utifrån insamlade data bedöms detta vara givande för individer som 

återhämtar sig i sin stroke och för sjukvårdspersonal. Kvinnorna var i åldrarna 37, 38, 42 och 

58 när de insjuknade, männen var 49 och 72 år gamla. Båda männen och två av kvinnorna 

insjuknade i en vänstersidig stroke, en kvinna insjuknade i en stroke som påverkade 

lillhjärnan och hjärnstammen medan den sista kvinnan inte uppgav vilken typ av stroke hon 

insjuknade i. 

6.3 Etikdiskussion 

Detta arbete använde sig av Codex (2017a) och Codex (2017b) som riktlinjer och vägledning 

genom arbetet. Då självbiografier valdes var data som framställdes så textnära som möjligt. 

Författarna hade genom examensarbetes gång påträffat svårigheter med att inte tolka data 

från självbiografierna. I enstaka fall blev data påverkat av författarnas egna värderingar för 

att få fram det underliggande i texten. Enligt Codex (2017b) skulle forskningsprocessen inte 

förvrängas genom opålitlig analys av data som medvetet förvränger tolkningen. Detta 

undveks genom att författarnas förförståelse var i åtanke samt genom att vara så textnära 

som möjligt. Enligt Codex (2017a) skulle forskningen vara moraliskt försvarbar. För att inte 

dessa tolkningar skulle påverka arbetet till en betydande utsträckning, så diskuterades dessa 

tolkningar mellan författarna för att komma fram till den tolkning som var mest textnära. På 

så vis respekterades självbiografiernas författare och deras verk. Inga etiska svårigheter 

påträffades under examensarbetet. 

7 SLUTSATS  

Syftet med detta examensarbete var att beskriva patienters erfarenheter av återhämtning 

efter stroke. Patienter visade sig ha en svår väg genom återhämtningen, de stötte på många 

utmaningar som de var tvungna att konfrontera. Patienter beskrev även att det var viktigt att 
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personer i omgivningen hade förståelse för dem och deras behov. Det var viktigt att bemötas 

av en positiv inställning för att få möjlighet att få sina behov tillgodosedda. Patienter kunde 

känna en oro över framtiden av att inte återfå fysiska och kognitiva förmågor, samtidigt 

kände de en längtan till den dagen de återfick dem. Syftet ansågs vara besvarat då patienters 

erfarenheter av återhämtning efter stroke framkommit i arbetet. Slutsatsen var att patienter 

behövde få den hjälp de behövde under återhämtningen. Patienter kände att vårdare behövde 

visa förståelse för deras situation och behov för att kunna få sina behov tillgodosedda. För att 

återfå förmågor som förlorades var det viktigt att patienter inte var ensamma under 

återhämtningen, utan fick vägledning och motivation som krävdes av omgivningen.  

7.1 Förslag till vidare forskning  

Detta examensarbete riktar sig till sjuksköterskor och kan även vara en informationskälla till 

patienter och deras närstående. Genom att låta sjukvården, patienter och närstående ta del 

av detta examensarbete skulle det kunna medföra att de får veta vad patienter kan gå igenom 

under återhämtning efter stroke. Om sjuksköterskor får mer kunskap om patienters 

erfarenheter under återhämtningen så kan de ge bättre information till patienter och sätta ett 

nytt perspektiv på hur vårdandet kan utföras. Resultatet i detta examensarbete visar att det 

finns brister i vården av att tillgodose patienters behov. Sjuksköterskor behöver mer 

information om hur de behöver gå tillväga för att kunna tillgodose behoven, vilket kan 

uppnås genom en fördjupning i ämnet. Detta kan även bidra till att anhöriga skulle kunna få 

förståelse för vad som kunde förväntas hos patienter under sjukdomen. Ett förslag till vidare 

forskning kan vara att beskriva sjuksköterskors upplevelser av hur de tillgodoser behov hos 

patienter med stroke. Detta kan vara av intresse för att undersöka om det går att identifiera 

varför det finns brister av att tillgodose patienters behov. Vidare skulle det även vara av 

intresse att undersöka hur patienter med stroke upplever att deras behov blir tillgodosedda. 

Dessa två förslag kompletterar varandra väldigt bra och skulle vara av betydelse i strävan 

efter en bättre vård. 
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analys. 

Sjuksköterskorna lyfte 

fram personerna med 

stroke och deras 

fysiologiska rörlighet. 

Genom funktionell 

träning. 

10/14 

Lawler, J., 

Downswell, G., 

Hearn, J., 

Forster, A., & 

Young, J. (1999). 

Journal of 

advanced 

nursing. United 

Kingdom. 

Recovering from stroke: 

a qualitative 

investigation of the role 

of goal setting in late 

stroke recovery. 

Att belysa 

målsättningens roll I den 

kontinuerliga relationen 

mellan strokepatient och 

sjuksköterska.  

Kvalitativ studie. 

Intervjuer med 

patienter och 

vårdare.  

Vårdarnas värde för 

patienter, strokens 

inverkan samt vården 

som patienterna fått.  

Vissa vårdare tyckte 

inte om att sätta mål 

då patienter skulle få 

svårare att fortsätta 

efter att målet inte 

uppnåtts.  

9/14 
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Författare, årtal, 

tidskrift, land 

Titel Syfte Metod och analys Resultat Kvalitetsgranskning 

Pringle, J., 

Hendry, C., & 

Ella, M. (2008). 

Journal of clinical 

nursing. United 

Kingdom. 

A review of the early 

discharge experiences of 

stroke survivors and 

their carers. 

Att förstå upplevelserna 

som strokepatienterna 

samt vårdarna har i det 

tidiga skedet efter 

hemgång från sjukhuset. 

Och hur viktig den första 

tiden är. 

Kvalitativ studie. 

Sökningar i databaser. 

Att igenkännandet av 

strokens inverkan 

ökar bland vårdare, 

samt att forskare 

fokuserar mer på det 

långa loppet i 

anseende om 

återhämtningen. 

10/14 

Thompson, H. S., 

& Ryan, A. 

(2009). Journal 

of clinical 

nursing. United 

Kingdom. 

The impact of stroke 

consequences on 

spousal relationships 

from the perspective of 

the person with stroke. 

Att ge en subjektiv insikt 

I maken/makas 

perspektiv när fokus 

ligger på återhämtningen 

hos strokepatienten. 

Kvalitativ studie. 

Intervjuer som 

transkriberades samt 

kodades och lades in i 

teman samt 

subteman. 

Relationen mellan 

make/maka ändrades 

på en sexuell nivå, 

även ändrade bilden 

av sig själva. 

9/14 

Wallengren, C., 

Friberg, F., & 

Segesten, K. 

(2008). 

Scandinavian 

journal of caring 

science. Sweden. 

Like a shadow – on 

becoming a stroke 

victim’s relative 

Att belysa känslan från 

att gå från en 

närstående, till en 

närstående till en person 

som har haft stroke.  

Kvalitativ studie. 

Intervjuer med 16 

närstående till 

patienter som har 

stroke. 

Fenomenologisk 

hermeneutisk studie. 

Närstående kände 

inte igen sin 

respektive längre. De 

närstående kände sig 

som en skugga som 

konstant var vid sin 

respektives sida. 

10/14 

 

Här beskrivs hur kvalitetsgranskning av bakgrundsartiklarna gjordes utifrån Friberg (2012b). 

Granskningen för kvalitativa arbeten har 14 frågor som bedömer kvalité. En artikel kan få 

mellan 0–14 poäng. I Friberg (2012b) fanns inget system som beskrev artiklars kvalité, utan 

detta sattes av studiens författare. De ansåg att artiklar hade god kvalité mellan 11–14 poäng. 

Medelbra kvalité om artikeln hade mellan 8–10 poäng och dålig kvalité om artikeln hade 

mellan 0–7 poäng. Frågorna formulerades om till ja och nej frågor för att enklare kunna se 

om innehållet uppehöll kvalitetskraven.  

Kvalitetsgranskningsfrågor utifrån Friberg (2012b) s.127: 

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

avgränsat? 

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

• Finns det någon omvårdnadsvetenskaplig teoribildning beskriven? Hur är denna i så 

fall beskriven? 

• Vad är syftet? Är det klart formulerat? 
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• Hur är metoden beskriven? 

• Hur är undersökningspersonerna beskrivna? 

• Hur har data analyserats? 

• Hur hänger metod och teoretiska utgångspunkter ihop? 

• Vad visar resultatet? 

• Hur har författarna tolkat studiens resultat? 

• Vilka argument förs fram? 

• Förs det några etiska resonemang? 

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

• Sker en återkoppling till teoretiska antaganden, till exempel vårdvetenskapliga 

antaganden?” 
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