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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Stroke kan medföra kvarstående problem som kan orsaka konsekvenser för 
patienters hälsa ur ett helhetsperspektiv. Sjuksköterskor har till uppgift att vägleda patienter 
att hantera förändringarna som en stroke kan föra med sig. Problem: Forskning visar att 
vården till stor del fokuserar på den kroppsliga återhämtningen trots medvetenheten om att 
se människan som en enhet. Syfte: Att beskriva patienters upplevelser av hälsa efter stroke. 
Metod: En systematisk litteraturstudie med deskriptiv syntes valdes där 16 
vårdvetenskapliga artiklar analyserades i resultatet. Resultat: Två teman kunde urskiljas, 
förändrad identitet och relationernas betydelse. Utifrån dessa skapades fyra subteman; 
Osäkerhet inför möten med andra, anpassning till ett nytt jag, behov av stöd från 
sjuksköterskor samt att vara beroende av anhöriga. Patienter upplevde sig som förändrade 
vilket bidrog till att de kunde urskilja både positiva och negativa delar av livet. Då stroke 
bidrog till en stor förändring i livet behövde patienter en trygg tillvaro med stöd från 
omgivningen. Slutsats: Sjukvårdspersonal kan stötta patienter i upplevelsen av hälsa genom 
att samtala och informera om vilka hinder de kan tänkas möta i samspelet med andra. 

Nyckelord: Hälsa, stroke, upplevelse, återhämtning  

   



ABSTRACT 

Background: Stroke causes remaining problems which can cause consequences for the 
patient’s health from a holistic point of view. Nurses cares for patients and help them to 
handle the changes that a stroke can result in. Problem: Care is largely focused on physical 
recovery, despite the awareness of seeing the human as a unity of body, soul and spirit. Aim: 
To describe patient experiences of health post-stroke. Method: A systematic review with 
descriptive synthesis were 16 caring science articles were analyzed in the results. Result: The 
experiences that could be distinguished were divided in two themes, changed identity and the 
importance of relationships. Based on these themes, four subthemes emerged; Uncertainty in 
social interactions, adaptation to a new self, the need of support from nurses and to be 
dependent on relatives. Patients experienced themselves as changed which contributed them 
to distinguish both positive and negative parts of life. As stroke contributed to a major change 
in life, patients needed a safe existence with support from the surroundings. Conclusion: 
Health care professionals can support patients to experience health by talking and informing 
about obstacles that might appear in the future in collaboration with others. 
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1 INLEDNING  

Det här examensarbetet beskriver patienters upplevelser av hälsa efter stroke. Syftet utgår 
ifrån intresseområdet patienters upplevelser av återhämtning/recovery som efterfrågades av 
forskargruppen “Care, recovery & health” på akademin för hälsa, vård och välfärd vid 
Mälardalens Högskola. Syftet formulerades utifrån patienters upplevelser av hälsa efter 
stroke då vi mötte dessa patienter under den verksamhetsförlagda utbildningen i olika 
skeden av återhämtningen. Det kunde vara i det akuta skedet, under den pågående 
återhämtningsprocessen på en vårdavdelning eller i samband med utskrivning från 
sjukhuset. Utifrån vårdandet av patienter med stroke kunde vi se hur deras liv påverkades då 
patienter kunde ha kvarvarande följder en lång tid efter att stroke inträffat. Vid vårdandet av 
dessa patienter kunde vi se hur sjuksköterskor utformade vården kring dem vilket gav oss 
positiva erfarenheter gällande hur de stöttade patienter i den fysiska återhämtningen. 
Däremot upplevdes stödet för återhämtning inte som komplett, då sjuksköterskor inte alltid 
hade möjlighet att prioritera hela människan i vårdandet. Sjuksköterskor uppgav att det 
kunde bero på organisatoriska förutsättningar som exempelvis brist på tid. Det är viktigt att 
sjuksköterskor får möjligheten till att sätta sig in i patienters situation och kan ge en bra och 
adekvat omvårdnad utifrån ett helhetsperspektiv där människan ses som en enhet av kropp, 
själ och ande. Utifrån detta skapades det en nyfikenhet hos oss angående hur patienter 
upplever återhämtning efter stroke med fokus på upplevelser av hälsa. Genom att beskriva 
patienters upplevelser av hälsa efter stroke ur ett helhetsperspektiv är vår förhoppning att 
kunna öka förståelsen för dessa patienter. Den ökade förståelse hoppas vi i sin tur kan bidra 
med ökad insikt för sjuksköterskor i vårdarbetet. 

2 BAKGRUND 

Nedan följer definitioner av begrepp, tidigare vetenskaplig forskning, styrdokument, 
riktlinjer och lagar, valt vårdteoretiskt perspektiv samt en problemformulering.  

2.1 Stroke 
Stroke är en vanligt förekommande och komplex sjukdom som drabbar blodkärlen i hjärnan 
och kan yttra sig på flera sätt. Stroke kan delas in i två huvudkategorier, hjärninfarkt och 
hjärnblödning. Hjärninfarkt står för de flesta av fallen och orsakas av en blodpropp. 
Blodproppen som kan bildas i ett blodkärl i hjärnan eller transporteras från halspulsådern 
eller hjärtat orsakar syrebrist i hjärnan genom att blockera blodkärl. En mindre del av 
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strokefallen orsakas av hjärnblödning eller subaraknoidalblödning. Hjärnblödning orsakar 
ett högt tryck i hjärnan och har ett snabbt utvecklande förlopp som kan ge olika neurologiska 
bortfall. Subaraknoidalblödning uppstår när det blir en blödning i hjärnhinnan och kan 
uppstå av ett sprucket pulsåderbråck (Alexandrov, 2010). Varje år får cirka 30 000 personer i 
Sverige en stroke vilket gör sjukdomen till en utav de största folksjukdomarna i Sverige. Cirka 
75 procent av patienter som får stroke är över 65 år. Stroke orsakar flest neurologiska 
nedsättningar och är den tredje största dödsorsaken i Sverige. En stor del av patientgruppen 
är beroende av vidare återhämtning efter sjukhusvistelsen (Jönsson, 2016). Forskning visar 
att cirka 100 000 personer lever med tillstånd och symtom efter stroke (Ericson & Ericson, 
2013). 

2.1.1 Följder efter stroke 

Personer som genomgår en stroke kan få långvariga och bestående följder, vilka 
nedsättningar en patient får är beroende av vilken del av hjärnan som är påverkad. Nedsatt 
motorik (rörelseförmåga) och sensorik (känsel) är vanligt efter en stroke. Motoriken kan vara 
helt eller halvsidigt påverkad, vilket till exempel kan innebära en förlamning. Förlamningar 
kan exempelvis uppstå på ena kroppshalvan såsom en arm, ett ben eller halva ansiktet. Dock 
kan förlamningar även uppstå i bägge benen eller hela kroppen. En nedsatt sensorik gör det 
svårt att hålla kontroll över kroppen och göra finmotoriska rörelser. Det är även vanligt att få 
en nedsatt kognitiv förmåga vilket innefattar orientering, kommunikation, exekutiv förmåga 
och uppmärksamhet (Jönsson, 2016).  

Vården fokuserar ofta på fysiska nedsättningar trots att patienter med stroke kan få problem 
som inte syns på det yttre. Exempel på dolda nedsättningar är psykiska följder, trötthet, 
personlighetsförändringar, minnessvårigheter och humörsvängningar (Carlsson, Möller & 
Blomstrand, 2003). Eftersom dolda nedsättningar inte alltid uppkommer på sjukhuset är det 
viktigt att sjuksköterskor informerar om dessa innan hemgång. Tydlig information från 
sjuksköterskor underlättar den nya vardagen då patienter kan möta många nya svåra 
situationer som är kopplade till följderna en stroke kan ge upphov till (Murray & Mårtensson, 
2004). Psykiska följder vid stroke är vanliga och påverkar en stor del av de insjuknade. För 
en del patienter sker det under en övergående period och är ett resultat av en svår 
livshändelse. För andra kan de psykiska följderna vara kopplade till den hjärnskada som 
uppstått. Detta kallas komorbiditet och innebär en samsjuklighet mellan medicinska och 
psykiatriska diagnoser (Murray, 2014). Psykiska följder och tankar om den psykiska hälsan 
är något som kan förbises i rehabiliteringen. Det kan i återhämtningsprocessen ge 
konsekvenser som isolering och dålig livskvalité för patienter (Chen, Xiao & Bellis, 2016). 

2.2 Återhämtning 
Återhämtning kan definieras som en process som syftar till att leva ett liv utifrån nya 
förutsättningar eller tillstånd som orsakats av en livsförändrande akut händelse eller kronisk 
sjukdom. Det kan handla om förutsättningar och tillstånd ur ett fysiskt, psykiskt och 
psykosocialt perspektiv. Återhämtning handlar inte nödvändigtvis om att bli fri från 
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bestående tillstånd och symtom utan ses som att människan hittar nya sätt att uppfatta, 
interagera och samverka med den miljö som individen befinner sig i. En viktig förutsättning 
för återhämtning anses vara förmågan att uppleva sorg. Sorg kan leda till att människan 
påbörjar återhämtningsprocessen i riktning mot att leva ett liv utifrån nya förutsättningar. 
Återhämtningsprocessen kan inte anges utifrån ett specifikt och gemensamt tidsintervall 
utan måste beaktas utifrån människans individuella situation och tillstånd. 
Återhämtningsprocessen vid stroke innebär ofta flera års återhämtning eftersom att 
sjukdomen kan ge upphov till flertalet komplexa och långvariga följder för många människor 
(Roman, 2006). 

2.3 Att vårda patienter med stroke utifrån sjuksköterskors perspektiv 
Sjuksköterskor upplever att de har en framträdande och avgörande roll i teamet som vårdar 
patienter på en vårdavdelning. De beskriver att en uppgift som sjuksköterskor har är att 
stödja patienter att hantera olika förändringar som sjukdomar och tillstånd kan medföra. 
Förändringar i samband med stroke kan exempelvis vara av fysisk, psykisk och social 
karaktär. Sjuksköterskor upplever att återhämtningen efter stroke till stor del fokuserar på 
den fysiska återhämtningen trots att de kan urskilja ett behov av stöd för människan ur ett 
helhetsperspektiv (Chen et al., 2016; Kirkevold, 2010; Ryan, Harrison, Gardiner, Jones, 
2017). För att stödja patienter i dessa förändringar upplever sjuksköterskor att det är viktigt 
att skapa en god relation med patienter under hela återhämtningsprocessen. De beskriver att 
en god relation med patienter kan göra att det etableras ett förtroende mellan dem som i sin 
tur skapar möjligheter för att engagera patienter i återhämtningsprocessen. Sjuksköterskor 
upplever att en god patientrelation kan vara svår att skapa (Bennett, 2017; Ryan et al., 2017). 
Sjuksköterskor uppger att längden på patienters vårdtid kan påverka möjligheten till att 
skapa en patientrelation. De beskriver att det är lättare att skapa en god relation med 
patienter som har en längre vårdtid i jämförelse med patienter som har en kort vårdtid. Korta 
och stressiga vårdmöten med patienter uppges av sjuksköterskor påverka kommunikationen, 
vilket kan medföra missförstånd och påverka relationen mellan patient och sjuksköterska 
negativt (Ryan et al., 2017). 

Sjuksköterskor beskriver att organisatoriska förutsättningar påverkar vårdandet. Dessa yttrar 
sig framför allt i brist på tid och brist på tillräckliga resurser vilket påverkar förmågan att se 
patienter utifrån ett helhetsperspektiv. Sjuksköterskor upplever då att vården som ska 
utformas utifrån patienter inte skapar utrymme för en individualiserad vård (Chen et al., 
2016; Ryan et al., 2017). Sjuksköterskor är medvetna om att ett helhetsperspektiv är en viktig 
del för återhämtningen, men beskriver att det är något som kan vara svårt att beakta i det 
dagliga arbetet. De upplever att de medicinska uppgifterna ofta prioriteras framför 
omvårdnad av patienters psykiska hälsa (White et al., 2014). Organisatoriska förutsättningar 
påverkar även utskrivningsprocessen, sjuksköterskor upplever att patienters 
utskrivningsprocess ibland kan komma för hastigt vilket påverkar många patienter och 
anhöriga negativt. Sjuksköterskor beskriver att en del patienter och anhöriga inte är redo för 
att åka hem. Det upplevs av sjuksköterskor bero på det höga trycket av patienter och få antal 
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vårdplatser vilket ger konsekvensen att patienter skrivs ut i ett tidigt skede för att skapa plats 
för andra (Ryan et al., 2o17).  

2.4 Livet efter en stroke ur ett anhörigperspektiv 
När en närstående får en stroke berör och påverkar det många människors liv, inte minst 
anhöriga (Bäckström & Sundin, 2009). En anhörig kan innefatta en person som vårdar eller 
stöttar en närstående med fysisk eller psykisk nedsättning. Anhöriga kan vara personer inom 
familjen så som förälder, maka, make, sambo, särbo och barn (Socialstyrelsen, 2016).  

Anhöriga uppger att det sker en livsomställning när en närstående får en stroke. De beskriver 
det som att livet stannar av och tar en ny riktning. Det gör att anhöriga väljer att omprioritera 
saker i livet för att kunna finnas till hands för den närstående. Att finnas till hands och vara 
ett stöd beskrivs som en förväntning som anhöriga själva har samt förväntningar som 
kommer från omgivningen (Arntzen & Hamran, 2016; Lawrence & Kinn, 2013). För en del 
anhöriga är det en självklarhet att gå in i en roll som vårdare för den närstående medan 
andra anhöriga inte känner sig redo och är obekväma i den nya “förväntade” rollen (Arntzen 
& Hamran, 2016). Den nya rollen medför nya situationer för den anhöriga och för att klara av 
dessa upplever de att information från sjuksköterskor och läkare är viktigt. Anhöriga 
upplever att det skulle vara bra om informationen var riktad mot patienters individuella 
behov, samt att en mer generell information om stroke också skulle vara nödvändigt utöver 
de broschyrer som erbjuds (Cecil, Thompson, Parahoo & McCaughan, 2012).  

Anhöriga uppger att den närstående med stroke är tacksam över att de finns till hands i 
vardagslivet (Arntzen & Hamran, 2016). De erfar att relationen till den närstående påverkas 
på grund av personlighetsförändringar hos den närstående, men att det centrala i relationen 
är kärlek, tillgivenhet och tålamod (Cecil et al., 2012). Anhöriga betonar även vikten av att 
upprätthålla en positiv inställning till livet. De uppger att en positiv inställning till 
situationen är en viktig del för den närståendes välmående (Arntzen & Hamran, 2016). 
Upprätthållandet av en positiv inställning och atmosfär inom familjen beskrivs även som 
viktigt då de inte vill ge närstående dåligt samvete över att stroke förändrat livet. De upplever 
även att närstående med stroke ofta får dåligt samvete och skuldbelägger sig själva över att 
vara en börda för andra (Arntzen & Hamran, 2016; Bäckström & Sundin, 2009). Anhöriga 
uppger att de ibland märker att deras närstående är obekväma i moment där de behöver 
hjälp vilket gör att de inte alltid ber om hjälp i alla situationer (Arntzen & Hamran, 2016; 
Lawrence & Kinn, 2013). Anhöriga beskriver att det kunde uppträda i samband med att 
närstående behövde hjälp med personlig hygien. Vid liknande situationer som denna uppger 
anhöriga att de inte vill kränka den närståendes integritet (Arntzen & Hamran, 2016). Något 
som de också identifierat är att närståendes självförtroende påverkats i negativ riktning efter 
stroke. När självförtroendet är påverkat upplever anhöriga att de närstående är mer 
försiktiga i vardagslivet. Förutom ett förändrat självförtroende uppger även anhöriga att 
välbefinnandet hos närstående är påverkat till följd av påverkan på den andliga och själsliga 
hälsan (Cecil et al., 2012). 
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2.5 Styrdokument, riktlinjer och lagar 
Svensk sjuksköterskeförening (2017) har tagit fram en kompetensbeskrivning för 
sjuksköterskor som syftar till att beskriva sjuksköterskors självständiga ansvar. Under 
omvårdnadsprocessen ska sjuksköterskor ansvara för flera områden såsom planering och 
utvärdering av patienters omvårdnad. När sjuksköterskor planerar och utvärderar ska 
patienter vara delaktiga samt att fysiska, psykosociala, andliga och kulturella aspekter ska 
beaktas. En förutsättning för god omvårdnad är att skapa en tillitsfull relation till patienter 
såväl som anhöriga. Vården ska vara personcentrerad och sjuksköterskor ska ha kunskaper 
om hur de utifrån patientberättelser kan identifiera vad som utgör hälsa för varje individ. 
Kompetensbeskrivningen beskriver även att sjuksköterskor ska ha en pedagogisk förmåga. 
Den pedagogiska förmågan ska användas till att informera och utbilda bland annat patienter 
och anhöriga för att bidra till en upplevelse av hälsa. Socialstyrelsen (2017) har tagit fram 
nationella riktlinjer för vård vid stroke. Under återhämtningen ska patienter med 
konsekvenser av emotionell och psykisk karaktär bli erbjudna samtalsstöd. Stödet ska öka 
livskvalitén hos patienter genom samtal om problem som uppkommer efter stroke. Patienter 
får då stöd med tankar efter stroke och förbereds för att kunna hantera problem som kan 
uppstå i framtiden. Riktlinjerna beskriver att patienter i dagsläget erbjuds samtalsstöd i för 
liten utsträckning.  

Enligt Patientlagen (SFS 2014:821) ska patienter vara delaktiga i utformandet av vården. 
Genom att hälso- och sjukvården anpassas efter patienters behov och önskemål kan de också 
medverka i vård- och/eller behandlingsåtgärder. Patienter har även rätt till att få information 
i samband med sitt vårdbesök. Informationen ska bland annat vara om patienters 
hälsotillstånd, de hjälpmedel som finns för personer med funktionsnedsättning samt om 
eftervård och metoder för att förebygga sjukdom och skada. Den som ansvarar för att 
informationen ges, ska i den mån det går försäkra sig om att patienter förstått innebörden av 
informationen. 

2.6 Vårdteoretiskt perspektiv 
Det teoretiska perspektivet beskriver begreppen människa och hälsa enligt Erikssons (1987; 
1995; 2000; 2014) vårdteori. Vid vårdandet av en patient med stroke är det viktigt att beakta 
människan bakom sjukdomen ur ett helhetsperspektiv där kropp, själ och ande ses som en 
central helhet. Det är betydelsefullt att se hela människan utifrån olika perspektiv för att 
tillgodose människans kroppsliga, såväl som själsliga och andliga behov i vårdarbetet. 
Utifrån detta helhetsperspektiv kan patienter uppleva hälsa trots sjukdom då människans 
upplevelse av hälsa förankras i fler delar än den fysiska kroppen. Det är därför väsentligt att 
identifiera patienters unika upplevelser av hälsa i vårdarbetet för att skapa en ökad förståelse 
för den unika människan och främja dennes hälsa. I examensarbetet kommer Erikssons 
beskrivning av människa och hälsa användas utifrån patienters upplevelser då varje 
människa kan ses ur ett helhetsperspektiv. Sjukdom behöver inte nödvändigtvis vara 
frånvarande för en upplevelse av hälsa, hälsa kan upplevas trots sjukdom. 
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2.6.1 Människa 

Eriksson (2014) menar att människan ska ses ur ett helhetsperspektiv som en enhet av 
kropp, själ och ande. Människans kropp består av mer än den fysiska gestalten, det är 
människans kontakt med världen och bäraren av människans livshistoria. En del av kroppen 
tillhör människans arv vilket inkluderar olika egenskaper. Arv och egenskaper sätts även i 
relation till människans förmåga till anpassning i den miljö som individen befinner sig i. Hur 
människan tar sin an miljön och omgivningen beror på hur bra individen kan anpassa sig till 
olika förutsättningar och förändringar. Människan kan utvecklas i en miljö där individen kan 
möta de nya förutsättningarna på ett bra sätt. Däremot hämmas människans utveckling om 
miljön inte upplevs som gynnsam. Eriksson (1987) identifierar själen som människans 
medvetenhet och förmågan att fatta beslut och skapa en innebörd i den tillvaro som 
individen befinner sig i. Människans upplevelser kan ses som en del av själen då grunden för 
en individs upplevelsevärld avser vad individen har för medvetenhet och självmedvetenhet. 
En människas upplevelse är unik vilket kan göra det svårt för andra människor att förstå och 
tolka den. Upplevelser kan därmed inte beskrivas på ett specifikt sätt utan är olika för alla 
individer. Eriksson (2014) beskriver att människans innersta väsen, anden, till stor del 
handlar om människans förmåga till reflektion över individens plats i tillvaron vilket 
identifieras som människans andliga livsrum. Människan är i ett behov av ett andligt livsrum 
som innebär en plats där individen identifierar livets mening och försöker finna sig själv. Vid 
hinder i hälsan ökar människans längtan av att finna stöd i det andliga livsrummet. Enligt 
Eriksson (1987; 2014) ska alla tre enheter av människan tillgodoses i vårdarbetet med 
patienter. Om ett hälsohinder uppstår i kroppen, ska även själen och anden beaktas då 
människan ska beaktas utifrån detta helhetsperspektiv.  

Eriksson (2014) menar att människan har begär, behov och problem. Människan har 
fundamentala begär, som önskan efter en mening med livet och åtrå efter kärlek. Många 
människor strävar efter att ha en relation till andra människor vilket yttrar sig i begäret efter 
att känna sig delaktig. Människans behov är begärets sakliga sida vilka kan beskrivas med 
hjälp av en behovsklassifikation. Behovsklassifikationen bidrar till en ökad insikt om vilka 
behov en människa kan ha på olika nivåer. Första nivån handlar om grundläggande 
organiska behov som människan har, exempelvis behovet av mat och vatten. Därefter 
kommer emotionella behov vilka yttrar sig i bland annat förväntningar och glädje. Vidare 
finns kulturella behov som handlar om människans behov av en identitet, utvecklingsbehov 
som bland annat belyser behovet av ett självförverkligande och avslutningsvis andliga behov 
som handlar om människans religiösa behov. Ett problem är någonting som människan inte 
klarar av att hantera. Problemen blir ofta påtagliga när det vardagliga livet påverkas. Det som 
människan upplever som ett problem är av betydelse och ska redas ut. Märkbara problem har 
ofta sin grund på en djupare nivå och baseras ofta på behovs- och begärsnivå.  

2.6.2 Hälsa 

Upplevelsen av hälsa är unik för varje människa, vilket gör att det inte finns exakta 
definitioner för vad som anses vara friskt respektive sjukt. Hälsa och ohälsa måste därför 
beaktas i relation till varandra. Hälsa som är i ständig rörelse påverkas av olika faktorer vilket 
gör att hälsa inte är ett definitivt och bestående tillstånd. Det gör att hälsa ses som en 
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mångdimensionell helhet vilket innebär att helheten av delarna är större än om varje del ses 
utifrån ett enskilt perspektiv (Eriksson, 2000). Den ontologiska hälsomodellen bygger på att 
hälsan ses som mångdimensionell utifrån ett görande, varande och vardande. Görandet 
innebär hur människan väljer att leva, exempelvis leva hälsosamt eller att undvika det som 
minskar upplevelsen av hälsa. Görandet är kopplat till människans objektiva syn på hälsa. 
Varandet ses som strävan efter att uppleva ett välbefinnande i själen vilket är förankrat med 
människans behovstillfredsställelse och anpassning till omgivningen. Varandet sätts även i 
gemenskap med människans relationer till andra. Vardandet handlar om människans 
innersta kärna vilket handlar om att försonas med livet. Försoning kan ske i positiva såväl 
som negativa perioder i livet då målet innebär ökad förståelse för tillvaron som människan 
befinner sig i vid en viss tidpunkt. Hälsa kan inte enbart beskrivas genom kropp, själ och 
ande utan måste ses ur ett djupare perspektiv förankrat till den personliga upplevelsen av 
hälsa (Eriksson, Bondas-Salonen, Herberts, Lindholm & Matilainen, 1995).  

Eriksson (2000) menar att förutsättningen för att uppleva hälsa är tro, hopp och kärlek. 
Människan behöver tro, hopp och kärlek för att utvecklas vilka kan ses som fundamentala 
resurser hos människan. Tron ses som den tillvaro människan befinner sig i. Perspektiv på 
tillvaron gör att människan har en ödmjuk inställning till livet vilket ger upphov till en känsla 
av mod och styrka. Hopp kan ha en riktning mot människans framtid och gestalta sig genom 
hopp i nuet. Att uppleva en känsla av hopp kan ge en tröst åt människan vilket är förankrat i 
den aktuella verklighet som människan lever i. Hopp sätts i relation med förändring vilket 
innebär att hopp och vilja hos varje människa kan leda till förändring av hälsan. Kärlek är 
nödvändigt i alla människors liv och är viktigt för utveckling och upplevelse av hälsa. Kärlek 
kan leda människan till att våga tro på sig själv och dennes förutsättningar. Tro, hopp och 
kärlek framträder i olika skeden i livet när människan upplever hinder i hälsan.  

Hälsa innebär att människan normalt pendlar mellan olika hälsotillstånd. Hälsa kan ses som 
ett förenat tillstånd av sundhet, friskhet och välbefinnande. Sundhet kan jämföras med 
människans psykologiska och mentala sida medan friskhet kan jämföras med det kroppsliga, 
människans biologiska sida. Välbefinnande kan liknas med människans upplevelse av den 
egna hälsan vilket innefattar upplevelse av mål. För att uppleva hälsa ska sundhet, friskhet 
och välbefinnande upplevas som en helhet. Det gör att människan inte behöver ha frånvaro 
av sjukdom för att uppleva hälsa. Människan kan trots sjukdom och lidande uppleva hälsa då 
människan är mer än en kropp (Eriksson, 2000; Eriksson et al, 1995). 

2.7 Problemformulering 
Stroke är en vanligt förekommande sjukdom som orsakar flest neurologiska nedsättningar i 
Sverige. Cirka 100 000 personer i Sverige lever med följder efter stroke, vilket gör att en stor 
del av patienterna är beroende av vidare återhämtning efter sjukhusvistelsen på grund av att 
de neurologiska följderna kan bli långvariga eller helt bestående. Tidigare forskning visar att 
patienters återhämtning efter stroke ofta centreras kring de kroppsliga nedsättningarna, trots 
att människan ska ses som en enhet av kropp, själ och ande. Sjuksköterskor är medvetna om 
att se och vårda människan utifrån ett helhetsperspektiv är en viktig aspekt i vårdandet. De 
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uppger att en del av de patientnära arbetsuppgifterna består av att stödja patienter i att 
hantera förändringar som kan uppkomma efter sjukdom. Det kan försvåras vilket 
sjuksköterskor förklarar med att ha brist på tid och resurser i vårdarbetet med patienter. De 
upplever att patienters kroppsliga tillstånd ofta prioriteras framför omvårdnad av patienters 
själsliga och andliga hälsa. Tidigare forskning framhåller konsekvenser av att inte se hela 
människan i vårdandet. Om en dimension av människan förbises i återhämtningen kan det 
ge upphov till en sämre livskvalité. Utifrån ett vårdvetenskapligt perspektiv ska människan 
beaktas som en enhet, där alla dimensioner ska ses tillsammans i ett helhetsperspektiv av 
kropp, själ och ande. Det är betydelsefullt för att kunna identifiera och förstå hur patienter 
upplever hälsa. Genom att beskriva patienters identifierade upplevelser efter stroke kan det 
leda till att sjuksköterskor i större utsträckning prioriterar patienters hälsa utifrån ett 
helhetsperspektiv. När människan ses som en enhet kan en fullgod vård planeras och 
genomföras utifrån patienters behov. 

3 SYFTE 

Syftet är att beskriva patienters upplevelser av hälsa efter stroke. 

4 METOD 

Utifrån valt intresseområde och det formulerade syftet valdes en kvalitativ ansats. Enligt 
Friberg (2012) identifierar en kvalitativ ansats personers erfarenheter eller upplevelser och 
ger förutsättningar för att öka förståelsen för ett problemområde. Artiklarna i det här 
examensarbetet har analyserats utifrån Evans (2002) tolkning av en systematisk 
litteraturstudie med deskriptiv syntes. Metoden ger ett nytt perspektiv på ett redan forskat 
område, vilket möjliggör för en ökad kunskap inom problemområdet. Därför ansågs metoden 
vara passande till syftet eftersom examensarbetet vill sammanfatta ett redan forskat område 
men ur ett perspektiv som finns i en begränsad mängd. Den valda metoden ansågs därför 
lämplig eftersom den ger en sammanfattad bild av det valda problemområdet och ökar 
förståelsen för det.  

Analysen beskrivs som fyra steg, i det första steget ska datamaterial samlas in och analyseras 
och i steg två ska nyckelfynd identifieras i datamaterialets resultatdel. Det tredje steget 
handlar om att analysera hur olika nyckelfynd relaterar till varandra genom att sammanställa 
teman och sedan subteman. Vid steg fyra beskrivs slutligen ett fenomen utifrån 
problemområdet som studerats (Evans, 2002). 
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4.1 Datainsamling och urval 
Det första steget i en systematisk litteraturstudie är insamling och bearbetning av 
datamaterial. Med hjälp av inklusions- och exklusionskriterier sker ett urval av artiklar som 
ska användas i studier (Evans, 2002). Sökningar av artiklar i examensarbetet gjordes i 
CINAHL Plus som är inriktad mot vårdvetenskap och Pubmed som är inriktad mot medicin 
och vårdvetenskap. Urvalet av artiklar finns inom tidsintervallet 2007 - 2017 för att hitta så 
aktuell forskning som möjligt. Till en början var intervallet på fem år. Dock blev urvalet för 
litet vilket gjorde att sökintervallet utökades med ytterligare fem år. Vid insamling av data 
gjordes en avgränsning av antalet artiklar för att identifiera de som är relevanta för 
examensarbetet. Friberg (2012) skriver att inkludering innebär att artiklar används, och 
exkludering innebär att artiklar väljs bort. Det här examensarbetets urval har inkluderat 
artiklar som var Peer reviewed, kvalitativa, artiklar som är etiskt godkända samt artiklar som 
beskriver patienters upplevelser av hälsa efter stroke. Artiklar har exkluderats om de inte 
bedömdes vara vårdvetenskapliga, om de var litteraturstudier samt artiklar som inte var på 
engelska. En del artiklar exkluderades även om syftet var att undersöka patienters 
upplevelser av hjälpmedel i hemmet, upplevelser av att leva med ett specifikt tillstånd efter 
stroke eller upplevelser av specifika behandlingar relaterade till stroke. Dessa artiklar 
exkluderades eftersom de var för specifikt inriktade och examensarbetet avser att ge ett 
allmänt svar på syftet. 

För att urskilja söktermer som är relevanta för området har MeSH (Medical subject 
headings) använts. MeSH-termer innefattar flera ord i ett, vilket gör att en bättre och mer 
relevant sökning kan göras (Östlundh, 2012). MeSH har i examensarbetet använts för att få 
fram fler sökord för “stroke”. Sökningarna kunde då utvidgas med “cerebrovascular accident” 
och “cva”. Gemensamt för alla sökningar var sökordet ”stroke” för att hitta artiklar relevanta 
för syftet. Sökningarna utökades genom att använda begreppen “or” och “and”. Denna metod 
beskrivs av Östlundh (2012) som en boolesk sökteknik vilket innebär att de specifika 
sökorden tillsammans ”or” samt ”and” kan utöka sökningarna. Med hjälp av MeSH-termer 
och ”or” och ”and” kunde relevanta sökningar göras. Först lästes alla sökträffars titlar, när en 
titel verkade relevant för examensarbetets syfte lästes även abstract. Om abstract ansågs vara 
relevant lästes hela artikeln. Se Bilaga A för en tydligare översikt över artikelsökningens 
sökord, lästa abstract och lästa artiklar. 

Examensarbetet består av 16 vårdvetenskapliga artiklar. Urvalet av artiklar svarar till syftet 
och finns beskrivna i Bilaga B där valda artiklars syfte, metod, resultat samt poäng i 
kvalitetsgranskningen redovisas. Examensarbetet har fem artiklar vilka utgår från fler 
perspektiv än patienters. Andra perspektiv var exempelvis sjuksköterskors och anhörigas, i 
dessa artiklar har det framgått tydligt vilka upplevelser som tillhör patienter, vilket har varit 
relevant för examensarbetets syfte. Urvalet av artiklar har kvalitetsgranskats med hjälp av 
Fribergs (2012) granskningsfrågor till kvalitativa artiklar (se Bilaga C), vilka syftar till att 
granska studiernas kvalité. Under urvalsprocessen i det här examensarbetet har varje artikel 
bedömts enligt frågorna och har som mest kunnat uppnå 14 poäng. 0 - 5 poäng ansågs vara 
låg kvalité, 5 - 10 medelhögkvalité samt 11–14 hög kvalité. Samtliga 16 artiklar hade 11 poäng 
eller mer och kunde inkluderas eftersom de uppnådde tillräckligt hög kvalité.  
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4.2 Genomförande och dataanalys 
Det andra steget i en litteraturstudie är att identifiera nyckelfynd. Ett nyckelfynd är en del i 
analysmaterialet som besvarar syftet (Evans, 2002). Urval av data delades upp och lästes 
flertalet gånger för att få en förståelse för helheten. Sedan markerades nyckelfynd i texten 
innan valda data delades upp igen för att säkerställa att båda ansåg att de valda nyckelfynden 
besvarade syftet. Nyckelfynden separerades sedan från originaltexten och sparades i ett nytt 
dokument. Dokumentet skrevs ut från datorn och varje nyckelfynd klipptes ut till en enskild 
lapp. Lapparna märktes sedan med siffrorna 1–16 för att tydliggöra vilken ursprungsartikel 
nyckelfyndet kom från.  

Under det tredje steget ska nyckelfyndens likheter och skillnader vara grunden för de teman 
och subteman som formuleras i studiens resultat (Evans, 2002). Efter att ha läst 
nyckelfynden ett flertal gånger kunde två övergripande teman urskiljas. För att formulera 
relevanta subteman fokuserades det på ett tema i taget. Subteman kunde identifieras till 
respektive tema genom att se likheter och skillnader i patienters gemensamma upplevelser av 
hälsa efter stroke. När alla subteman var identifierade gjordes ytterligare en granskning av 
nyckelfynden. Granskningen syftade till att kontrollera att beskrivningen av ett subtema blev 
korrekt och stämde med ursprungsmaterialet, detta var genomförbart eftersom varje 
nyckelfynd var märkt med en siffra efter ursprungsartikeln.  

Under det fjärde steget ska fenomenet beskrivas och giltigheten kontrolleras genom att se 
över att de teman som skapats och jämföra de med ursprungsartiklarna. Sedan ska ett 
resultat utformas utifrån de teman och subteman som tagits fram. Resultatet kan styrkas 
med delar från originaltexten (Evans, 2002). Fenomenet beskrevs i teman och subteman 
genom patienters gemensamma upplevelser av likheter och skillnader i upplevelsen av hälsa. 
Resultatdelen använde engelska citat från ursprungsartikeln för att stärka det som har 
beskrivits i ett subtema. Citaten återgavs på engelska för att det reducera risken för 
omtolkning av citatets innebörd. Exempel på nyckelfynd och hur de bildade tema och 
subteman finns beskrivna i Tabell 1.  
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Tabell 1: Exempel på nyckelfynd, subtema och tema.   

Nyckelfynd Subtema Tema 

Accounts of the impact of not being able to care for 
self-led to descriptions of embarrassment, humiliation, 
loss of self-confidence and identity.  
(Kitson, Dow, Calabrese, Lockock & Muntlin- Athlin et 
al., 2012) 

 

 

Osäkerhet inför 
möten med 

andra 

 

 

 

 

Förändrad 
identitet 

If the participants were not able to live up to their own 
expectations of how to behave, they felt humiliated 
(Klinke, Hafsteinsdottir, Thorsteinsson & Jonsdottir, 
2013) 

Others seemed indeed struggled about getting familiar 
with a changed body and a changed self (Taule & 
Råheim, 2014) 

 

 

Anpassning till 
ett nytt jag 

 

Thus, most of the participants did not experience 
dramatic changes in their everyday lives, but 
nevertheless, life had to be slowed down and adjusted 
to fit these new conditions (Lou et al., 2017). 

4.3 Etiska överväganden 
CODEX (2017) ger information om etiska riktlinjer och lagar i forskningsprocessen. De 
skriver att forskaren står för det största ansvaret och ska se till att processen håller en god 
kvalité och är moraliskt godtagbar. Enligt Statens offentliga utredning (SOU 1999:4) är det 
viktigt att det sker en kritisk granskning under hela arbetsprocessens gång. Detta innefattar 
den forskning som läses samt den egna forskningen som publiceras, i samband med 
publicering av data är det viktigt att sätta frihet och ansvar i förhållande till varandra. Med 
frihet avses alla vägar och möjligheter som forskaren väljer för att formulera och 
sammanställa ett resultat med. Denna frihet ska stå i relation med ansvar vilket innebär 
ansvaret som forskaren har gällande att inte fuska. Fusk inom denna process kan definieras 
av CODEX (2017) som “att fabricera, förfalska, plagiera eller stjäla vetenskapliga data och 
resultat”. Materialet som behandlas i examensarbetet har inte tolkats utan anges i samma 
kontext med utgångspunkt utifrån ursprungsmaterialet. Under utformandet av 
examensarbetet har det skett en kritisk granskning av materialet, dess innehåll samt den 
egna arbetsprocessen. Det har tagits hänsyn till under hela arbetsprocessens gång. För att 
inte påverka examensarbetets resultat har det tagits hänsyn till eventuell förförståelse om 
ämnet. Det har beaktats i form av att sätta förförståelsen åt sidan vid hantering samtliga 
delar i examensarbetet. Examensarbetet är även noggrant utformat på så sätt att referenser 
behandlats korrekt och att de resultat som använts inte plagierats. 
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5 RESULTAT 

Nedan beskrivs arbetets resultat. Teman med tillhörande subteman presenteras i Tabell 2.  

Tabell 2. Översiktstabell över tema och subtema. 

 
Tema 

 
Subtema 

 

 

Förändrad identitet 

 

 

Osäkerhet inför möten med andra 

 

Anpassning till ett nytt jag 

 

Relationernas 
betydelse 

 

Behov av stöd från sjuksköterskor 

 

Att vara beroende av anhöriga 

 

5.1 Förändrad identitet 
I det här temat identifierades hur patienter upplevde en förändrad identitet. Upplevelsen av 
hälsa och en förändrad identitet gestaltade sig på olika sätt för patienter. Det kunde för 
patienter yttra sig i en osäkerhet inför möten med andra samt i upplevelsen av att anpassa sig 
till ett nytt jag efter stroke. 

5.1.1 Osäkerhet inför möten med andra 

Patienter upplevde att stroke hade påverkat självförtroendet vilket skapade förväntningar på 
hur de ville framstå för sig själv men också för andra. De olika medicinska följderna gav 
upphov till nedsättningar som gjorde att patienter inte litade på den egna förmågan (Hodson, 
Aplin & Gustafsson, 2016; Kitson, Dow, Calabrese, Lockock & Muntlin-Athlin, 2012; Kuluski, 
Dow, Locock, Lyons & Lasserson, 2014; Lynch et al., 2008; Taule & Råheim, 2014). 
Självförtroendet påverkades när de upplevde att de inte kunde hantera situationer på samma 
sätt och i samma utsträckning som tidigare. Patienters upplevelse av självförtroendet 
skapade förväntningar om hur de ville framstå för andra. Patienter upplevde oro som 
grundade sig tankar om hur de ville framstå, men också i samhällets föreställningar om hur 
människor ska vara (Kitson et al., 2012; Klinke, Hafsteinsdottir, Thorsteinsson & Jonsdottir, 
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2013; Lynch et al., 2008; Ryan et al., 2017: Taule & Råheim, 2014). Patienter upplevde 
liknande påverkan på självförtroendet i samband med kommunikationssvårigheter. I 
samspelet med andra upplevdes förmågan att kommunicera som en viktig del eftersom de 
hade en bild av hur de ville framstå (Ahuja et al., 2013; Kitson et al., 2012; Lynch et al., 2008; 
Ryan et al., 2017). En patient beskrev hur självförtroendet påverkades av 
kommunikationssvårigheter:  

“The fact that you can’t communicate as well and it’s so frightening, so frightening, isn’t it, 
when you can’t make yourself understood at all, you know, it’s an awful feeling, I were so 
frightened and so, I’d lost all confidence.” (Ryan et al., 2017, s. 2355).  

För patienter som upplevde att det var viktigt hur de framstod för andra skiljde sig 
upplevelsen för dem som hade synliga respektive dolda nedsättningar. De som hade dolda 
nedsättningar upplevde att det kunde vara frustrerande och påfrestande när omgivningen 
saknade förståelse för den situation som stroke medfört. De grundade upplevelsen i att de 
inte syntes på dem att de hade svårigheter att hantera situationer som tidigare (Klinke et al., 
2013). Medan vissa patienter upplevde dolda nedsättningar som något negativt fanns det 
även dem som kände en lättnad över att ha nedsättningar som inte syntes. Det berodde på att 
de kunde framstå som den bild de hade av sig själva eftersom att de nedsättningar som fanns 
inte var uppenbara för omgivningen. Det kunde däremot upplevas som en förnedring när 
dolda nedsättningar blev synbara för omgivningen och det framstod framför allt i 
sammanhang med arbetskollegor eller bekanta. Patienter ville att andra skulle uppfatta dem 
på samma sätt som innan stroke och upplevde de dolda nedsättningarna som förnedrande 
när de inte levde upp till egna förväntningar (Klinke et al., 2013; Taule & Råheim, 2014). 
Patienter beskrev dolda nedsättningar som bland annat sväljsvårigheter och känselbortfall i 
ansiktet. Dessa nedsättningar skapade svårigheter i sociala sammanhang och gjorde att de 
ibland avstod från dessa (Klinke et al., 2013). En patient beskrev hur en måltidssituation 
kunde vara förnedrande:  

“I’m wiping [my mouth] after every mouthful. I don’t do it as much at home, but if I’m 
elsewhere I’m extremely conscious that there is no food dripping. I don’t realize if I have 
tomato sauce all over the place. I don’t sense it. I prefer to eat [pause] not like a child” (Klinke 
et al., 2013, s. 255). 

En annan anledning till att de avstod från sociala sammanhang var när de i kontakt med 
andra påmindes om hur de tidigare fungerat. Patienter upplevde en rädsla att uppfattas som 
oengagerade på grund av följder som gjort att det blivit en svårighet att engagera sig i en 
meningsfull konversation (Kuluski et al., 2014). Det gjorde i sin tur att patienter kunde känna 
sig övergivna och ensamma när den sociala situationen förändrades. På grund av olika 
nedsättningar i funktionen samt förväntningar på en själv, kunde patienter välja att avstå 
från sociala relationer (Eilertsen, Kirkevold & Torunn Bjørk, 2009; Hodson, Aplin & 
Gustafsson, 2016; Klinke et al., 2013; Kuluski et al., 2014; Taule & Råheim, 2014).   
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5.1.2 Anpassning till ett nytt jag 

Patienter upplevde sig själva som en ny person efter stroke, den nya identiteten gav patienter 
nya förutsättningar att leva efter på grund av följder efter stroke. Det upplevdes som jobbigt 
när nedsättningar hindrade dem från att leva det liv de föreställt sig, framför allt ur ett 
emotionellt perspektiv (Eilertsen et al., 2009; Kitson et al., 2012; Kuluski et al., 2014; 
Simeone, Savini, Cohen, Alvaro & Vellone, 2015; Taule & Råheim, 2014; Tutton, Seers, 
Langstaff & Westwood, 2012). Patienter upplevde det som svårt att föreställa sig hur livet 
skulle bli meningsfullt igen. De upplevde att det skulle underlätta om de kunde prata med 
någon i en liknande situation för att reducera känslan av att vara ensam (Eilertsen et al., 
2009; Leahy, Desmond, Coughlan, O´Neill & Collins, 2014). 

Patienter upplevde att de behövde lära sig att acceptera följderna som stroke medfört och att 
det kunde vara en lång process innan de lärde känna sitt nya jag. De upplevde att 
nedsättningarna blev hanterbara om de hade en målbild med återhämtningsprocessen. 
Patienter upplevde att välbefinnandet ökade om de hade en positiv inställning till sitt nya jag 
(Ahuja et al., 2013). Att anpassa sig till ett nytt jag innebar även tankar inför framtiden för 
patienter, de upplevde en rädsla av att inte veta hur livet skulle komma att utveckla sig. 
Patienter upplevde en oro när framtiden kändes osäker vilket bidrog till ett försämrat 
välbefinnande. Dock kunde patienter uppleva hopp i samband med återhämtningen vilket 
ökade välbefinnandet och motiverade patienter i återhämtningsprocessen. De var medvetna 
om att det var en lång process vilket kunde vara frustrerande, men hoppet bidrog till en inre 
drivkraft att tro på den egna kapaciteten. Hoppet att försonas med den nya identiteten 
motiverade dem i återhämtningen (Ellis- Hill et al., 2009; Lou et al., 2017; Tutton et al., 
2012). En patient beskrev upplevelsen av förlust av kontroll och anpassning till ett nytt jag:  

“Er… the uncertainty. Even now I’m not sure whether one should expect another stroke or 
whether you should accept that it’s behind you and it’s unlikely to happen again... The biggest 
problem is not knowing what the future holds. Other than that, I can cope with the [...] the 
little things that are evident from the stroke. I’d be quite happy to cope with those little things 
for the rest of my life, but it’s the uncertainty of what might happen in the future” (Ellis-Hill et 
al., 2009, s. 68). 

När patienter utifrån den nya identiteten inte kunde ta del av livet på samma sätt påverkades 
livet och patienter beskrev det på flera sätt. De upplevde sorg när de insåg att livet var 
annorlunda och kantades av fler dåliga dagar än bra. De dagar som var bra, upplevdes inte 
vara lika bra som innan stroke. Patienter som upplevde sorg skapade en meningsfull tillvaro 
genom att ta till vara på de dagar som upplevdes som bra, de upplevde meningsfullhet när de 
bidrog med saker de var kapabla att utföra. Genom att göra det, upplevde patienter hopp och 
glädje (Taule & Råheim, 2014). När patienter skapade en mening genom att ta vara på de bra 
dagarna kunde de uppleva att de accepterat nedsättningarna och därmed ett nytt jag. Saker 
som de tidigare tagit för givet blev saker som uppskattades i livet (Klinke et al., 2013; Taule & 
Råheim, 2014; Tutton et al., 2012). 
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5.2 Relationernas betydelse 
Patienter som fått en stroke upplevde att relationer till personer i omgivningen påverkade 
upplevelsen av hälsa efter stroke. De upplevde att behovet av sjuksköterskors stöd var viktigt 
för en upplevelse av hälsa samt beskrev upplevelser av när stödet från sjuksköterskor var 
otillräckligt. Patienter beskrev även att det var viktigt att få bekräftelse från sjuksköterskor 
genom att erhålla en individanpassad omvårdnad. Även relationen till anhöriga påverkade 
hälsoupplevelsen, patienter upplevde att de var beroende av anhöriga på olika sätt efter 
stroke. 

5.2.1 Behov av stöd från sjuksköterskor 

Patienter upplevde sjuksköterskor som en trygghet vilket bidrog till att de vågade lita på den 
egna förmågan, något som kunde vara avgörande för återhämtningens resultat. Den trygghet 
och kompetens som sjuksköterskor bidrog med gjorde att patienter upplevde hopp samt att 
de gjorde så gott de kunde utifrån nya förutsättningar (Ellis- Hill et al., 2009; Lou et al., 
2017). Patienter upplevde ett bra stöd från sjuksköterskor när de var välinformerade om 
stroke och återhämtningsprocessen. Informationen bidrog till en ökad känsla av kontroll och 
en medvetenhet att sjuksköterskor fanns tillgängliga i återhämtningen (Collins et al., 2016; 
Ellis-Hill et al., 2009). Informationen bidrog även till att minska den osäkerhet som patienter 
upplevde gällande återhämtningsprocessen. Det framgick även att patienter upplevde en 
frustration över att inte få information anpassad till deras individuella situation, den kunde 
upplevas både som otydlig och otillräcklig (Leahy et al., 2014; Taule et al., 2015). Patienter 
saknade bland annat information om hur framtiden skulle kunna utveckla sig (Collins et al., 
2016; Ellis - Hill et al., 2009; Lou et al., 2017; Simeone et al., 2015; Taule et al., 2015; Tutton 
et al., 2012).  

Patienter upplevde inte alltid sjuksköterskors stöd som tillräckligt och upplevde att få 
sjuksköterskor tog sig tiden att prata med dem (Kitson et al., 2012; Leahy et al., 2014). De 
kunde känna sig förbisedda när sjuksköterskor fokuserade på de medicinska uppgifterna 
framför att etablera en relation med dem (Leahy et al., 2o14; Taule et al., 2015). Efter stroke 
upplevde patienter att de befann sig i en utsatt situation och efterfrågade möjligheten av att 
ha någon närvarande (Klinke et al., 2013; Ryan et al., 2017; Taule & Råheim, 2014). En 
patient beskrev hur denne önskade att bli bemött “[...] somebody to just have a little word 
with them and just say ‘we’re going to monitor you all night, you’re not on your own [...]” 
(Ryan et al., 2017, s. 2356). Patienter upplevde det som besvärande att be om hjälp när 
sjuksköterskor inte prioriterade relationen och valde ibland att undvika det. Patienter 
upplevde att ett större stöd från sjuksköterskor skulle vara nödvändigt och att det kunde 
bidra till en förbättrad hälsa. Då patienter saknade tillräckligt stöd från sjuksköterskor 
upplevde de ett behov av att prata med en psykolog om strategier för att hantera uppkomna 
situationer. Samtalsstöd var inte något som erbjöds av sjuksköterskor och saknades av 
patienter i återhämtningen (Taule et al., 2015). 

Patienter som närmade sig hemgång upplevde sjuksköterskors stöd i olika utsträckning. Om 
sjuksköterskor förberedde patienter väl inför hemgång kunde hemgången ses som något 
positivt. Patienter kunde då uppleva hemgången som en seger som gjorde att tron på den 
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egna förmågan ökade. Andra patienter upplevde hemgången som en svår utmaning vilket 
kunde bero att de behövde lita på den egna förmågan, då sjukhuset hade varit en trygg och 
säker plats (Collins, Breen, Walsh & McGrath, 2016; Lou et al., 2017). Patienter kunde 
uppleva oro och förvirring när de fått otydlig information om hemgång från sjuksköterskor. 
De upplevde att utskrivningsprocessen gick fort och kunde skapa missförstånd mellan dem 
och sjuksköterskor. Patienter upplevde i det sammanhanget en irritation över att det kändes 
som att vården styrdes av organisatoriska förutsättningar, snarare än av patienters behov 
(Collins et al., 2016; Ellis-Hill et al., 2009).  

5.2.2 Att vara beroende av anhöriga 

Patienter beskrev relationen till anhöriga på olika sätt beroende på vart i livet de befann sig. 
Det kunde till exempel handla om relationen till föräldrar, partner eller barn (Leahy et al. 
2014). Patienter upplevde en stress över att det blev en omställning för anhöriga. Även en 
skuldkänsla kunde urskiljas bland patienters upplevelser av relationen till anhöriga då de 
upplevde att anhöriga behövde ta på sig en oförväntad roll som vårdare (Leahy et al., 2014; 
Simeone et al., 2015). Patienters skuldkänslor uppkom när partnern behövde ta ledigt från 
jobbet för att hjälpa dem eller när unga patienter upplevde att de blev beroende av föräldrar 
(Kuluski et al., 2014). Patienter upplevde att skuldkänslor kunde göra att relationen blev så 
påverkad att den bidrog till en känsla av ensamhet. Känslan grundade sig i att de inte fick 
medlidande från anhöriga eller att de förlorade kontakten med dem (Klinke et al., 2013; Ryan 
et al., 2017; Simeone et al., 2015; Taule & Råheim, 2014). En patient beskrev relationen till en 
anhörig: “I see the life of my family members now revolves around my life. You see the lives 
of people around you being upset because of you [...]” (Simeone et al., 2015, s.166). När 
patienter upplevde att de var i en beroendeställning värdesatte dem anhörigas närvaro i 
samband med återhämtningsprocessen. De upplevde anhöriga som ett stort stöd som hjälpte 
dem att göra livet meningsfullt igen (Ahuja et al., 2013; Eilertsen et al., 2009; Hodson, Aplin 
& Gustafsson, 2016; Kuluski et al., 2014).  
 
Patienter upplevde att anhöriga gjorde livet meningsfullt genom att de fanns tillgängliga för 
dem i vardagslivet. De upplevde att anhöriga uppmärksammade de sämre dagarna vilket 
gjorde att många patienter upplevde att anhöriga hjälpte dem att hantera olika 
omständigheter och bekymmer (Lou et al., 2017). Patienter upplevde även anhöriga som 
betydelsefulla när de hjälpte dem att skapa motivation till att utvecklas utifrån livets nya 
förutsättningar (Ahuja et al., 2013; Kuluski et al., 2014). En patient beskrev vikten av att ha 
anhöriga närvarande i återhämtningsprocessen: 

“I have had the most tremendous support from my family and friends and I think that has just 
made the biggest difference to me. Everybody around me has just been so good I think. That’s 
really helped me with my overall outlook in things that I’ve just kind of just get to get on with 
it” (Kuluski et al., 2014, s. 7). 

Även fast patienter upplevde anhöriga som ett stort stöd, upplevde en del patienter att de inte 
var bekväma med att vara beroende av dem. Det skedde framförallt i sammanhang med hjälp 
av personlig hygien då de uppgav att värdigheten och integriteten kunde kränkas (Eilertsen 
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et al., 2009; Kitson et al., 2012; Lynch et al., 2008; Simeone et al., 2015; Tutton et al., 2012). 
För att återfå värdigheten sökte patienter bekräftelse hos anhöriga, de ville upplevas som 
oförändrade och att de var samma person som innan stroke. Patienter upplevde även att det 
var svårt och förödmjukande att berätta för anhöriga om de var i behov av hjälp. De uppgav 
att de inte vill utsätta anhöriga för en besvärlig och pinsam situation (Eilertsen et al., 2009; 
Hodson et al., 2016; Kitson et al., 2013). En patient beskrev det såhär: “[...] because you come 
home and you are so used to having nurses and stuff do that for you. And you know that it’s 
their job whereas your family every five minutes can you this and can you do that?” (Hodson 
et al., 2016, s.43o). Patienter upplevde det som besvärande och som en utmaning att låta 
anhöriga hjälpa dem i olika situationer likväl som de upplevde en tacksamhet över att de 
hade anhöriga som kunde ta hand om dem. De insåg att följderna efter stroke kunde ha varit 
mer omfattande än de var (Tutton et al., 2012). 

6 DISKUSSION 

Nedan följer examensarbetets diskussion. Resultatet kopplas ihop med tidigare forskning, 
det vårdteoretiska perspektivet enligt Eriksson (1987; 1995; 2000; 2014) och styrdokument, 
lagar samt riktlinjer. 

6.1 Resultatdiskussion 
Syftet var att beskriva patienters upplevelser av hälsa efter stroke. Genomgående i resultatet 
upplevde patienter att stroke var en omvälvande förändring i livet. Förändringarna kunde 
yttra sig i en osäkerhet inför möten andra och anpassning till ett nytt jag. Förändringarna 
kunde även yttra sig i relationerna. Patienter upplevde att de hade ett behov av stöd från 
sjuksköterskor och att patienter upplevde att de var beroende av anhöriga. Trots stroke 
kunde patienter på olika sätt uppleva hälsa efter stroke vilket kan jämföras med det Eriksson 
et al. (1995) och Eriksson (2000) skriver om att hälsa kan upplevas trots sjukdom då 
människan består av en kropp, själ och ande. För att se patienter ur ett helhetsperspektiv ska 
alla dimensioner av människan beaktas i samma utsträckning.  

Utifrån resultatet framgick det att självförtroendet kunde påverka patienter i mötet med 
andra. Att uppfattas på samma sätt som innan stroke uppgavs som viktigt för patienter. Vid 
sociala sammanhang ville patienter uppfattas som “normala” vilket kunde uttryckas i att 
stroke inte skulle vara uppenbart för omgivningen. Det kan sättas i relation till vad Eriksson 
et al. (1995) skriver gällande varandet. Varandet beskrivs som människans anpassning till 
omgivningen och hur människan väljer att interagera i relationen med andra. Dessa aspekter 
är kopplat till människans strävan efter att uppleva ett välbefinnande som handlar om 
människans upplevelse av den egna hälsan. Resultatet visade att patienter hade en oro över 
hur de framstod för andra. Oron upplevdes bero på att självförtroendet påverkades av att de 
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inte litade på den egna förmågan på grund av de nya förutsättningarna som stroke medfört. 
Det stärks i tidigare forskning genom att anhöriga beskriver att närstående kan ha ett 
försämrat självförtroende efter stroke (Cecil et al., 2012). Det kan liknas med Erikssons 
(2014) teori om att människan hämmas i utvecklingen om människan befinner sig i en miljö 
som inte upplevs som gynnsam. Hur människan tar sig an omgivningen beror på hur 
människan kan anpassa sig till nya förutsättningar. Det är därför betydelsefullt att 
omgivningen utformas på ett sätt som är fördelaktigt utifrån patienters nya förutsättningar 
och behov, för att reducera upplevelser av att inte lita på den egna förmågan samt öka 
patienters självförtroende. Utifrån tidigare forskning anses miljön vara en viktig del i 
återhämtningsprocessen. Roman (2006) skriver att återhämtning kan ske genom att 
människan uppfattar, interagerar och samverkar med den nya upplevda miljön genom att se 
nya möjligheter. 

Patienters anpassning till ett nytt jag beskrevs i resultatet vara kopplat till att acceptera de 
förändringar som stroke inneburit. Patienter upplevde att de inte kunde ta del av livet på 
samma sätt som innan stroke vilket för patienter ledde till en upplevelse av sorg. Det 
förändrades dock med tiden, genom att patienter tog till vara på de bra dagarna och de 
förutsättningar som de hade, kunde de acceptera situationen och finna en mening. Att finna 
en mening i livet och acceptera situationen kan jämföras med det Eriksson et al., (1995) och 
Eriksson (2014) skriver om vardandet respektive anden. Enligt Eriksson et al., (1995) innebär 
vardandet att människan försonas med livet vilket kan göra att människan får en ökad 
förståelse och kan acceptera tillvaron på ett bättre sätt. Eftersom att det i resultatet framgick 
att patienter fann en mening efter accepterandet av situationen kan det kopplas samman 
med det Eriksson (2014) skriver om anden. Anden ses som människans förmåga till en 
reflektion i tillvaron där människan kan identifiera livets mening och finna sig själv. Då det i 
resultatet framgick att patienter kan uppleva sorg i samband med att de inte kan ta del av 
livet i samma utsträckning, kan det kopplas till vad Roman (2006) skriver om sorg. Sorg 
anses vara en viktig förutsättning för återhämtning då sorg kan leda till att människan 
påbörjar processen mot att leva ett liv utifrån nya förutsättningar. I vårdarbetet med 
patienter är det därför viktigt att låta dessa få sörja i återhämtningsprocessen då det kan vara 
ett steg mot att människor försonas med ett nytt jag och ett liv präglat av nya förutsättningar. 

Resultatet visade att följder efter stroke skapade tankar om hur framtiden skulle bli. När 
patienter anpassade sig till dessa tankar och omständigheter, kunde hopp och glädje urskiljas 
inför framtiden. Det kan jämföras med det Eriksson (2000) skriver om tro och hopp vilka ses 
som resurser för hälsa. Människan kan genom dessa resurser uppleva hälsa trots att hinder i 
hälsan kan framträda. Människans tro kan ge upphov till en upplevelse av mod och styrka i 
en tillvaro som präglas av sjukdom. Patienters upplevelse av tro gör att de kan få en ödmjuk 
inställning till livet. Hopp i dessa sammanhang gör att människan finner tröst i nuet genom 
en gestaltning av hopp kring framtiden. Utifrån detta är det viktigt att tillämpa tro och hopp i 
vårdarbetet med patienter. Det är av vikt att sjuksköterskor har kunskap om det för att 
framhäva dessa upplevelser i omvårdnadsarbetet. Det kan jämföras med det Svensk 
sjuksköterskeförening (2017) skriver i kompetensbeskrivningen om att sjuksköterskor ska 
besitta kompetensen att utifrån människans berättelser kunna urskilja vad hälsa är för dem. 
Genom att göra det kan sjuksköterskor framhäva upplevelsen av hälsa för en tid som präglas 
av sjukdom hos patienter.  
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Resultatet visade att patienter upplevde att sjuksköterskor kunde bidra med hopp inför 
framtiden. Patienter upplevde att sjuksköterskor kunde vända frustrationen till en drivkraft 
som gjorde att de fortsatte tro på sig själva. Det kan liknas med vad Eriksson (2000) skriver 
om att hopp kan sättas i relation till förändring, vilket kan innebära att hopp och vilja kan 
leda till förändring av hälsan. Det kan ses som sjuksköterskors ansvar utifrån det 
Socialstyrelsen (2017) skriver gällande riktlinjer för strokevård. Där poängteras det att 
sjuksköterskor bär ansvar för att vara ett stöd med tankar som uppkommer efter stroke för 
att underlätta för problem som annars skulle kunna uppkomma i framtiden. Tidigare 
forskning visar att sjuksköterskor upplever att brist på tid och resurser påverkar 
möjligheterna att vårda patienter utifrån ett helhetsperspektiv (Chen et al., 2016; Ryan et al., 
2017). Resultatet visade att patienter upplevde sjuksköterskor som ett stöd när de var väl 
informerade om stroke och återhämtningsprocessen som bidrog till att patienter upplevde en 
ökad känsla av kontroll. Information är något som sjuksköterskor bör ge i samband med vård 
av patienter vilket Patientlagen (SFS 2014: 821) styrker genom att skriva att patienter har rätt 
till att få anpassad information om bland annat tillstånd och eftervård. Lagen tar även upp att 
den som ger informationen ansvarar för att mottagaren förstått innebörden. Även tidigare 
forskning styrker vikten av information, sjuksköterskor kan underlätta den nya vardagen 
genom att ge tydlig information till patienter (Murray & Mårtensson, 2004). Anhöriga 
upplever information som en källa till ökad kontroll. De efterfrågar information som är riktad 
till närståendes individuella situation för att öka kunskapen om den nya situation som stroke 
kan ge upphov till (Cecil et al., 2012).  

Resultatet visade att patienter saknade information som var anpassad till individens 
önskemål. Tidigare forskning visar att denna typ av information förutsätter att en god 
patientrelation är tillgänglig. Denna information upplevs ibland vara svår att förmedla, då 
sjuksköterskor upplever att vården inte alltid skapar utrymme för en individualiserad vård 
(Ryan et al., 2017). Resultatet visade att patienter inte alltid upplevde sjuksköterskors stöd 
som tillräckligt. Det framgick bland annat att de ville prata med en psykolog om hur hälsa 
upplevdes, något som saknades av patienter i återhämtningsprocessen. Det stärks av 
Socialstyrelsen (2017) som skriver att patienter inom strokevård erbjuds för lite samtalsstöd i 
dagsläget. Även Patientlagen (SFS 2014: 821) styrker patienters vilja till samtalsstöd då de 
har en rättighet att vara med och utforma den vård som bedrivs kring dem.  

Resultatet visade att information även var en viktig del vid hemgång för patienter. De hade 
olika upplevelser av det beroende på hur sjuksköterskor förberedde dem. Patienter upplevde 
att det skapades missförstånd när utskrivningsprocessen kom i ett för tidigt skede av 
återhämtningen. Det kan relateras till tidigare forskning som beskriver att sjuksköterskor 
upplever att vissa patienter inte är förberedda för att åka hem (Ryan et al., 2017). Resultatet 
visade även motsatsen då patienter upplevde hemgång som något positivt som gjorde att tron 
på den egna förmågan ökade. Det framgick att patienter kunde uppleva ett välbefinnande 
genom att det fanns ett tydligt angivet mål av återhämtningen som upplevdes som 
hanterbart. Målen blev hanterbara när de hade en positiv inställning till livet. För patienter 
bestod målbilden av att komma hem och möta det nya livet. Det kan kopplas till vad Eriksson 
(2000) skriver om välbefinnande eftersom det har att göra med människans upplevelser av 
mål och målsättning. Det är något som stärks i tidigare forskning gällande de anhörigas 
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upplevelser, en positiv inställning till livet är kopplat till den närståendes välbefinnande 
(Arntzen & Hamran, 2016). 

Resultatet visade att patienter upplevde att de uppskattade närvaron av anhöriga. De 
upplevde att anhöriga var till stor nytta och gjorde livet meningsfullt igen. Det kan relateras 
till vad Eriksson (2000) skriver angående kärlek. Kärlek ses som en viktig del i människans 
liv och är betydelsefullt för att människan ska kunna uppleva hälsa och utvecklas. Kärlek från 
andra människor kan leda till att människan vågar tro på sig själv och de förutsättningar 
människan har. Eftersom kärlek är ett begär som människan har kan det sättas i relation till 
det Eriksson (2014) skriver om begär. Begär beskrivs som människans strävan efter att känna 
sig delaktig i relationen med andra människor. Denna delaktighet grundas i åtrå efter kärlek. 
Tidigare forskning beskriver anhörigas upplevelse av kärlek som den centrala delen i 
relationen med den närstående i samband med återhämtningen trots att den närstående fått 
personlighetsförändringar (Cecil et al., 2012).  

Resultatet framhöll hur patienter upplevde relationen till anhöriga som stressande, de kände 
en skuld över att anhöriga anpassade livet efter dem. Det kan kopplas till tidigare forskning 
där anhöriga urskiljer en stress och skuld hos den närstående. De beskriver hur närstående 
får dåligt samvete och skuldbelägger sig själva över att stroke påverkar familjen. När 
anhöriga upplever det försöker de upprätthålla en positiv atmosfär inom familjen, just för att 
den närstående inte ska behöva uppleva dessa känslor (Arntzen & Hamran, 2016; Bäckström 
& Sundin, 2009). Eriksson (2014) beskriver hur en positiv omgivning hjälper en människa 
att utvecklas. Anhöriga kan då genom en positiv atmosfär stödja patienter i utvecklingen. 
Genom att involvera anhöriga i patienters återhämtningsprocess kan det för en del patienter 
leda till en stödjande miljö.  

Resultatet visade att patienter såg de anhöriga som betydelsefulla när de motiverade dem till 
att utvecklas utifrån de nya förutsättningarna. De nya förutsättningarna skapade även 
problem, resultatet visade att patienter upplevde det som besvärande när de inte klarade sig 
själva, integriteten och värdigheten kränktes. Tidigare forskning visar att anhöriga har insikt 
i patienters upplevelse av att vara i behov av andras hjälp. De beskriver det som att 
närstående inte alltid ber om hjälp fastän de är i behov av det (Arntzen & Hamran, 2016). Det 
kan kopplas till vad Eriksson (2014) skriver om problem och behov. Ett problem uppstår då 
människan inte förmår att hantera saker i det dagliga livet. Problem baseras ofta på en 
djupare nivå vilka kan komma till uttryck från människans behov. Behov kan uttryckas 
utifrån människans utvecklingsbehov vilket innebär människans behov utav ett 
självförverkligande. Utifrån denna förklaring är det viktigt att patienter med behov av 
självförverkligande får komma till uttryck i samband med omvårdnaden eftersom att det kan 
upplevas som jobbigt för patienter att vara beroende av andra. 

6.2  Metoddiskussion 
Examensarbetet har undersökt patienters upplevelser av och strävan efter hälsa efter stroke. 
Syftet har besvarats med en kvalitativ ansats då Friberg (2012) skriver att kvalitativa studier 
bland annat beskriver människors upplevelser samt ger förutsättningar för att öka 



21 

förståelsen för ett problemområde. Metoden systematiskt litteraturstudie valdes då Axelsson 
(2012) skriver att behovet av litteraturstudier är stort då det finns en stor mängd publicerade 
artiklar inom vård och omvårdnad. En litteraturstudie sammanställer den aktuella 
forskningen som finns inom ett område. Examensarbetet utgår ifrån analysmetoden 
systematisk litteraturstudie med deskriptiv syntes enligt Evans (2002). Litteraturstudier ger 
ett nytt perspektiv på ett forskat område, det ger sjukvården bättre möjligheter att möta 
behoven som finns hos exempelvis patienter (Evans, 2002). För examensarbetet hade andra 
analysmetoder även varit möjliga, exempelvis hade en metod som granskar både kvalitativt 
och kvantitativt material varit användbart då Friberg (2012) skriver att det ger en överblick 
över ett avgränsat problemområde. Dock valdes en metod med kvalitativ ansats eftersom 
syftet var att beskriva upplevelser, vilket gör att en kvantitativ ansats inte är lämplig att 
använda. Det stärks i vad Segesten (2012) skriver om kvantitativa metoder då dessa är 
passande till att beskriva en konkret, praktisk vårdåtgärd. Examensarbetets syfte kunde även 
besvarats med hjälp av en empirisk studie där patienter hade kunnat berätta om upplevelser i 
intervjuer. Dock valdes inte denna metod på grund av en begränsad tidsram för 
examensarbetet samt att det inte är tillåtet att intervjua patienter under kandidatuppsatsen. 
Polit och Beck (2017) styrker det genom att skriva att intervjuer är väldigt tidskrävande och 
är beroende av att forskaren har goda kunskaper i att samla in, analysera och tolka resultatet. 

Det första steget i analysmetoden var att göra en datainsamling samt ett urval (Evans, 2002). 
Litteraturstudier är baserade på primärkällor som efter granskning ska vara av hög kvalité, 
det gör det lätt för läsaren att avgöra om resultatet är relevant och trovärdigt (Axelsson, 
2012). Examensarbetet är baserat på primärkällor i form av vårdvetenskapliga artiklar som 
insamlades i databaserna CINAHL Plus och Pubmed. Forsberg och Wengström (2015) 
skriver att dessa sökbaser är användbara till omvårdnadsforskning.  

Evans (2002) beskriver att de artiklar som söks fram ska inkluderas med hjälp av 
inklusionskriterier, denna process säkerställer att urvalet är enhetligt. I examensarbetet har 
det därför lagts stor vikt vid att hitta relevanta inklusionskriterier. Två av 
inklusionskriterierna som användes vid insamling av datamaterial var Peer reviewed och 
2007–2017. Östlundh (2012) skriver att dessa är två av de vanligaste avgränsningarna. 
Författaren beskriver att Peer reviewed används för att få sökträffar bestående av artiklar 
som är publicerade i vetenskapliga tidskrifter. Sökintervallet som användes i examensarbetet 
var till en början 2012 - 2017 för att urvalet skulle bestå av så aktuell forskning som möjligt. 
Intervallet resulterade i för få träffar vilket gjorde att intervallet utökades med ytterligare fem 
år till 2007 - 2017. Trots det utökade intervallet hittades artiklar som var inom det kortare 
tidsintervallet. Det gjorde att examensarbetet till slut bestod av 16 artiklar varav 12 var inom 
det femåriga intervallet. Urvalet har fem artiklar som utgår från flera perspektiv. Dessa 
inkluderades då det var lätt att urskilja vad som var patienters upplevelser. Två av artiklarna i 
urvalet använder samma patientgrupp. Dock inkluderades dessa ändå på grund av att de tar 
upp olika upplevelser relevanta för syftet. Författarna till examensarbetet har varit 
noggranna med att dessa artiklar inte styrker varandra genom att de inte refereras till samma 
delar i resultatet. Artiklarna i examensarbetets urval kvalitetsgranskades utifrån Friberg 
(2012) granskningsfrågor. Denna process upplevdes som svår till en början eftersom 
artiklarna var skrivna på engelska. Det gjorde att det kunde vara svårt att urskilja till exempel 
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om de hade en omvårdnadsvetenskaplig teoribildning eller hur data analyserats. Urvalet av 
artiklar lästes därför flertalet gånger för att underlätta processen. 

Efter att ett urval av data gjorts börjar analysprocessen. Styrkan med metodvalet är att det 
finns en tydlig beskrivning av analysprocessen vilket underlättar för ett strukturerat resultat 
(Evans, 2002). Analysprocessen började med att urskilja nyckelfynd från datamaterialet. 
Nyckelfynden behölls på originalspråket för att minska risken för omtolkning av 
nyckelfyndens resultat vid identifiering av tema och subteman. Nyckelfynden i 
examensarbetet har ibland stärkts med citat på originalspråket för att inte tolka patienters 
angivna upplevelser. När nyckelfynden var identifierade fortgick processen till att identifiera 
teman och subteman. Denna process upplevdes som svår då kunskapsområdet som 
examensarbetet avser att beskriva var komplext. Evans (2002) skriver att subteman och 
teman inte ska definieras utifrån författarnas egna tolkningar. Under examensarbetet 
upprepades därför denna process flertalet gånger innan teman och subteman kunde 
fastställas. Därefter utformades ett resultat utifrån tema och subtema.  

Examensarbetet har följt och eftersträvat kvalitetskriterierna trovärdighet, giltighet och 
överförbarhet för att avgöra kvalitén av examensarbetet. Att undersöka en studies 
trovärdighet innebär att redovisa hur arbetsprocessen sett ut under analysprocessens gång. 
Genom att tydligt beskriva arbetsprocessens alla delar samt redovisa ställningstaganden som 
gjorts under arbetsprocessens gång kan läsare till studien bedöma och utvärdera de 
genomförda momenten i arbetsprocessen (Polit & Beck, 2017). Under arbetets gång har det 
tagits hänsyn till trovärdigheten genom att examensarbetet tydligt utformat och presenterat 
arbetsprocessen stegvis. Detta gör att läsare till examensarbetet kan granska de 
tillvägagångssätt som tillämpats och på så sätt utvärdera analysprocessens gång.  

Giltighet handlar om hur bestående resultatet är över tid och likvärdiga förhållanden. En 
studies giltighet innebär således om studien kan upprepas av andra i liknande sammanhang 
och ge ett likvärdigt resultat (Polit & Beck, 2017). Examensarbetets giltighet anses vara hög 
genom att nyckelfynden från artiklarna inte skiljer sig avsevärt mycket från varandra över det 
tioåriga tidsintervallet, därav anses det vara giltigt över en kort tidsperiod. Eftersom att 
urvalet av data inte sträcker sig längre än tio år går det inte att avgöra i dagsläget om studien 
är giltig över en längre tidsperiod. Giltigheten har även beaktats genom att resultatet skrivits 
med så lite omtolkning som möjligt, därav kan studien upprepas av andra med ett liknande 
resultat. Giltigheten har även tagits hänsyn till genom att artikelmatrisen är noggrant 
beskriven vilket underlättar när läsaren ska bedöma giltigheten. Det framgår till exempel om 
artiklarnas analysmetod, artiklars urval av intervjudeltagare med kön, ålder och nationalitet. 

Överförbarhet handlar om i vilken utsträckning studien kan överföras och användas i andra 
sammanhang eller liknande kontext (Polit & Beck, 2017). Litteraturstudier har en styrka i att 
de är genererade från olika populationer, miljöer och omständigheter (Evans, 2002). Det här 
examensarbetet är överförbart eftersom det belyser ett problemområde som kan appliceras 
på patienter med stroke i olika kontext eftersom deltagarna i de olika artiklarna är av olika 
kön, åldrar och etnicitet (Se Bilaga B). Deltagarna i artiklarna befann sig på olika platser i 
livet när intervjuerna inträffade vilket gör att den här studien kan appliceras på både 
patienter som är på sjukhuset men också de som är utskrivna från sjukhuset. Eftersom att 
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examensarbetets resultat är sammanställt från ett stort urval av artiklar, är det en styrka 
enligt Friberg (2012) som skriver att överförbarheten förstärks genom detta. 

6.3 Etikdiskussion 
Under genomgående delar av examensarbetet har det tagits hänsyn till vad CODEX (2017) 
och Statens offentliga utredningar (SOU 1999:4) skriver angående hur en god 
dokumentationssed upprätthålls. Enligt Statens offentliga utredningar (SOU 1999:4) är det 
viktigt att ha ett kritiskt förhållningssätt under arbetsprocessens gång. Det har exempelvis 
beaktats genom att examensarbetets metod tydligt redogjorde för hur resultatets 
tillvägagångssätt såg ut. Läsare till examensarbetet kan då observera hur utformandet av 
examensarbetets resultat har skett med ett kritiskt förhållningssätt vid urval och analys. 
Vidare beskrivs hur en god dokumentationssed upprätthålls genom CODEX (2017) 
beskrivning av fusk. Fusk kan förklaras genom att medvetet förvrida eller stjäla ett material 
som andra personer har skrivit. Materialet som har använts i examensarbetet är inte 
förvridet vilket innebär att det inte har utformats på ett sätt som frångår från dess kontext 
som materialet ursprungligen kommer från. Examensarbetet refereras utifrån American 
Psychological Association (APA) vilket stärker att examensarbetet inte består av plagierat 
material utan är skrivet utifrån författarnas egna formuleringar med grund i 
ursprungsmaterialet. APA (2017) stärker det genom att skriva att det finns tydligt utformade 
regler gällande hur referering ska ske. Genom att hänvisa till varifrån det valda materialet är 
taget från, säkerställs en tydlig presentation av det skriftliga materialet. 

7 SLUTSATS 

Resultatet visade att hälsa utifrån patienters perspektiv kunde uppfattas på olika sätt. Många 
patienter beskrev livet efter stroke utifrån negativa upplevelser, vilket kan leda till att 
sjuksköterskor och annan vårdpersonal behöver hjälpa patienter att lyfta fram positiva delar i 
återhämtningsprocessen. Genom att göra det kan patienters upplevelser av och strävan efter 
hälsa tillgodoses, då de själva kan ha svårt att se de positiva delarna. En central del i 
resultatet var att patienter upplevde en förändrad bild av sig själv som kunde gestalta sig i 
hur de valde att samspela med den miljö och omgivning som de befann sig i. Sjukvården 
behöver öka patienters förståelse för att livet kan yttra sig på ett annat sätt efter stroke, vilket 
kan påverka tankar om sig själv och relationer till andra personer i omgivningen. Resultatet 
visade att relationen till anhöriga ibland kunde upplevas som förändrad vilket skapade stress 
och skuldkänslor. Det gjorde att patienter avstod från att be om hjälp då det ansågs kränka 
integriteten och värdigheten. Sjuksköterskor och annan vårdpersonal kan förbereda patienter 
och anhöriga på ett bättre sätt genom att ge tydlig information om hemgång och vilken hjälp 
patienter kan tänkas behöva i hemmet. Denna information kan underlätta i vardagen genom 
att undvika att behovet av hjälp och den förändrade relationen kommer som en chock.  
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7.1  Förslag till vidare forskning 
Den forskning som finns i dagsläget beskriver framför allt de fysiska begränsningar en stroke 
kan ge upphov till och hur patienter upplever att hälsan påverkats av det. Det är därför 
relevant att fortsätta forska kring området gällande hur patienter upplever hälsan vid stroke 
utifrån ett helhetsperspektiv. Förslag till vidare forskning skulle även kunna vara att ur ett 
sjuksköterskeperspektiv undersöka hur patienters hälsa påverkas av stroke eller om 
sjuksköterskor använder sig av strategier för att se hela människan i vårdandet. Beroende på 
vilken strategi eller intervention som används, skulle dessa förslag underlätta för 
sjuksköterskor som möter patienter med stroke. Det genom att de får kunskap om hur 
patienter värderar hälsan och hur det yttrar sig i livskvalitén. Genom att ta lärdom av andra 
sjuksköterskors strategier kan sjuksköterskor utveckla sitt eget utformande av vårdandet. 
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mild stroke: a 
qualitative study of 
patients’ and their 
partners’ 
experiences of 
rehabilitation at 
home  

*Striving for a life 
worth living: stroke 
survivors 
experiences of 
home rehabilitation 

*An exploration of 
the experience of 
early supported 
discharge from the 
perspective of 
stroke survivors 

*Life changed 
existentially: a 
qualitative study of 
experiences at 6–8 
months after mild 
stroke. 

*Going home to get 
on with life: 
Patients and carers 
experiences of being 
discharged from 
hospital following a 
stroke.  

Cinahl 
Plus 

Stroke and 
experiences and 

Peer Reviewed 4 2 1 *Understanding the 
dimensions of home 



 2 

rehabilitation 
post stroke and 
returning home 

 
2007-2017 

for people returning 
home post stroke 
rehabilitation 

Cinahl 
Plus 

Stroke and 
experiences and 
and eating and 
interview  

Peer Reviewed 

 
2007-2017 

5 4 2 *Living at home 
with eating 
difficulties 
following stroke: a 
phenomenological 
study of younger 
people´s 
experiences 

*Stroke survivors' 
experiences of the 
fundamentals of 
care: A qualitative 
analysis. 

Cinahl 
Plus 

Stroke and 
challenges and 
patient 
perspective and 
rehabilitation or 
recovery 

 

Peer Reviewed 

 
2007-2017 

 

11 3 2 *Challenges in 
building 
interpersonal care 
in organized 
hospital stroke 
units: The 
perspectives of 
stroke survivors, 
family caregivers 
and the 
multidisciplinary 
team  

*Recovering from a 
stroke: a 
longitudinal, 
qualitative study of 
older Norwegian 
women 

Cinahl 
Plus 

Stroke and 
experiences and 
qualitative study 
and post-stroke 
and 
relationships 

Peer Reviewed 
 
2007-2017 

 

10 2 1 *Stroke in young 
women: An 
interpretative 
phenomenological 
analysis  

 



 3 

Cinahl 
Plus 

Stroke survivor 
and experience 
and discharged 
and 
rehabilitation 

Peer Reviewed 
 
2007-2017 

9 7 1 *The experience of 
stroke survivors 
three months after 
being discharged 
home: A 
phenomenological 
investigation. 

Cinahl 
Plus 

Stroke recovery 
and coping and 
experience and 
perception 

Peer Reviewed 

2007-2017 

5 2 1 *The journey to 
recovery: 
experiences and 
perceptions of 
individuals 
following stroke  

Cinahl 
Plus 

Stroke and 
social 
relationships 
and quality of 
life and 
qualitative study 

Peer Reviewed 

 
2007-2017 

12 2 1 *A qualitative study 
of quality of life 
after stroke: the 
importance of social 
relationships 

PubMed Stroke and 
patient* and 
attitude* and 
experience* and 
cope 

Peer Reviewed 

2007-2017 

17 4 3 *Life interrupted 
and life regained? 
Coping with stroke 
at a young age 

PubMed Stroke and 
patient 
experience* and 
attitudes and 
recovery  

Peer Reviewed 

2007-2017 

19 2 1 *Staff and patient 
views of the concept 
of hope on a stroke 
unit: a qualitative 
study  
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BILAGA B – ARTIKELMATRIS 
 
Årtal, 

tidskrift 
och 

författar
e 

 

Titel 

 

Syfte 

 

Metod och 
analys 

 

Resultat 

 

Kvalitet
sgransk

ning 

2013  

Journal of 
Physiother
apy 

Ahuja, S., 
Clark, S., 
Morahan, 
E., Ono, 
M., 
Mulligan, 
H. 

The journey to 
recovery: 
experiences 
and 
perceptions of 
individuals 
following 
stroke.  

Syftet är att 
identifiera 
patienters 
upplevelser och 
utmaningar 
med att leva 
med stroke och 
få en insikt i 
återhämtnings
processen. 

Kvalitativ ansats 

Data insamlades 
genom 
semistrukturerad
e intervjuer. Data 
analyserades med 
en induktiv 
analysmetod. 

Deltagarna kom från 
Nya Zeeland och 
bestod av 1 kvinna och 
10 män i åldrarna 49–
72 år. 

Patienter upplevde att 
deras psykologiska 
hälsa påverkades av att 
leva med de nya 
förutsättningarna som 
stroke medfört. 

13/14 

2015 

Internatio
nal 
Journal of 
Therapy 
and 
Rehabilitat
ion 

Collins, G., 
Breen, C., 
Walsh, T., 
McGrath, 
M. 

An exploration 
of the 
experience of 
early supported 
discharge from 
the perspective 
of stroke 
survivors 

Syftet är att 
undersöka 
patienters 
upplevelser av 
tidig 
utskrivning 
efter stroke.  

 

Kvalitativ ansats. 

Data samlades in 
genom 
semistrukturerad
e intervjuer och 
analyserade med 
en tolkande 
fenomenologisk 
analysmetod. 

Deltagarna kom från 
Irland och bestod av 2 
kvinnor och 2 män i 
åldrarna 61–81 år.   

Patienter upplevde att 
det var skönt att få 
komma hem men att 
det även skapade 
ångest och osäkerhet i 
att klara sig själv i 
hemmet. 

13/14 

2009 

Journal of 
Clinical 
nursing 

Eilertsen, 
G., 

Recovering 
from a stroke: 
a longitudinal, 
qualitative 
study of older 
Norwegian 
women  

Syftet är att 
belysa äldre 
kvinnors 
upplevelser 
återhämtnings
processen efter 
en stroke. 

Kvalitativ ansats. 

Data insamlades 
genom 
djupintervjuer 
och analyserades 
med ett 

Deltagarna kom från 
Norge och bestod av 8 
kvinnor i åldrarna 68–
83 år.  

Patienter upplevde att 
återhämtningen efter 
stroke gick sakta. 

12/14 



 2 

Kirkevold, 
M., Bjørk, 
T. 

 hermeneutiskt 
tillvägagångssätt. 

Förståelsen och 
upplevelsen om sig 
själva förändrades över 
tid. 

2009 

Disability 
& 
Rehabilitat
ion 

Ellis-Hill, 
C., 
Robison, 
J., Wiles, 
R., 
McPherso
n, 
K.,Hyndm
an, D., 
Ashburn, 
A. 

* Going home 
to get on with 
life: Patients 
and carers 
experiences of 
being 
discharged 
from hospital 
following 
stroke 

Syftet är att öka 
förståelse i vad 
som innebär en 
bra eller dålig 
upplevelse av 
att komma hem 
efter 
utskrivning.  

Kvalitativ ansats. 

Data insamlades 
genom semi-
strukturerade 
intervjuer och 
analyserades med 
en systematisk 
ramanalys. 

Deltagarna kom från 
England och bestod av 
8 kvinnor och 12 män i 
åldrarna 53–85 år.   

Patienter upplevde att 
det var viktigt de 
kände ett stöd och att 
vara välinformerade 
vid hemgång.  

11/14 

2016 

British 
Journal of 
occupation
al 
thearapy 

Hodson, 
T., Aplin, 
T., 
Gustafsson
, L. 

Understanding 
the dimensions 
of home for 
people 
returning home 
post stroke 
rehabilitation   

Syftet är att 
utforska hur 
patienter 
upplever de 
första veckorna 
i hemmet efter 
stroke. 

Kvalitativ ansats. 

Data insamlades 
genom semi-
strukturerade 
intervjuer och 
analyserades med 
en induktiv 
tematisk 
analysmetod. 

Deltagarna kom från 
Australien och bestod 
av 4 kvinnor och 3 
män i åldrarna 23–55 
år.   

Patienter upplevde sin 
hemmiljö på ett annat 
sätt efter stroke. Mer 
fokus borde läggas på 
det inför utskrivning 
för att förbättra 
hemgången. 

12/14 

2012 

Internatio
nal 
Journal of 
Nursing 
Studies 

Stroke 
survivors’ 
experiences of 
the 
fundamentals 
of care: A 
qualitative 
analysis 

Syftet är att 
undersöka 
patienters 
upplevelser av 
grundläggande 
omvårdnad 
efter stroke. 

Kvalitativ ansats. 

Data insamlades 
genom intervjuer 
och analyserades 
med en tematisk-
fenomenologisk 
analysmetod. 

Deltagarna kom från 
Storbritannien och 
bestod av 9 kvinnor 
och 6 män i åldrarna 
35–80 år.   

Patienter upplevde att 
grundläggande 
omvårdnad efter 

14/14 



 3 

Kitson, A., 
Dow, C., 
Calabrese, 
J., 
Lockock, 
L., 
Muntlin 
Athlin, Å 

stroke hade 
psykosocial och 
känslomässig 
påverkan. 

2013 

Journal of 
clinical 
nursing 

Klinke, M., 
Hafsteinsd
ottir, T., 
Thorsteins
son, B., 
Jonsdottir, 
H. 

Living at home 
with eating 
difficulties 
following 
stroke: a 
phenomenologi
cal study of 
younger 
people´s 
experiences 

Syftet är att 
utforska och 
beskriva 
upplevelser av 
måltidsrelatera
de svårigheter 
hos patienter 
med stroke. 

Kvalitativ ansats. 

Data insamlades 
genom 
fördjupande 
intervjuer och 
analyserades med 
en 
fenomenologisk 
analysmetod. 

 

Deltagarna kom från 
Island och bestod av 2 
kvinnor och 5 män i 
åldrarna 34–64 år.   

Patienter upplevde 
svårigheter vid 
måltidssituationer och 
att det var en ständig 
process som 
påverkades av 
interaktionen med 
andra människor.  

12/14 

2014 

Internatio
nal 
Journal of 
Qualitative 
Studies on 
Health 
and Well-
being 

Kuluski, 
K., Dow, 
C., Locock, 
L., Lyons, 
R., 
Lasserson, 
D. 

Life 
interrupted 
and life 
regained? 
Coping with 
stroke at a 
young age 

Syftet är att 
förstå patienter 
med strokes 
upplevelser av 
sin nya 
livssituation, 
samt vilka 
strategier de 
använder för 
att hantera 
situationer. 

Kvalitativ ansats 

Data insamlades 
genom intervjuer 
och analyserades 
med en 
innehållsanalys. 

Deltagarna kom från 
Storbritannien och 
bestod av 11 kvinnor 
och 6 män i åldrarna 
61–81 år.   

Patienter upplevde att 
de har fått en annan 
självkänsla på grund 
av förlorad identitet. 

13/14 



 4 

2014 

Journal of 
health 
psychology 

Leahy, D-
M., 
Desmond, 
D., 
Coughlan, 
T., 
O´Neill, 
D., Collins, 
D-R. 

Stroke in 
young woman: 
An 
interpretative 
phenomenologi
cal analysis 

 

Syftet är att 
utforska 
upplevelser hos 
unga kvinnor 
som har 
insjuknat i 
stroke. 

Kvalitativ ansats. 

Data insamlades 
genom semi-
strukturerade 
intervjuer och 
analyserades med 
en tolkande 
fenomenologisk 
analysmetod. 

Deltagarna kom från 
Irland och bestod av 12 
kvinnor i åldrarna 18–
50 år.   

Patienter upplevde att 
det var viktigt med 
individanpassat stöd. 
Det framgick även hur 
patienter upplevde sig 
själva efter stroke. 

14/14 

2017 

Scandinavi
an journal 
of Caring 
Sciences 

Lou, S., 
Carstense
n, K., 
Møldrup, 
M,. 
Shahla, S., 
Zakharia, 
E.,Palmhøj
-Nielsen, 
C. 

* Early 
supported 
discharge 
following mild 
stroke: a 
qualitative 
study of 
patients’ and 
their partners’ 
experiences of 
rehabilitation 
at home  

Syftet är att 
undersöka hur 
patienter med 
stroke och 
deras partners 
upplever och 
klarar av 
vardagen vid 
tidig 
utskrivning 
efter stroke 

 

Kvalitativ ansats. 

Data insamlades 
genom intervjuer 
och analyserades 
med tematisk 
analysmetod. 

 

Deltagarna kom från 
Danmark och bestod 
av 7 kvinnor och 15 
män i åldrarna 41–85 
år.   

En del av resultatet 
beskrev hur patienter 
med stroke upplevde 
att komma hem samt 
hur viktigt det är med 
att vara väl 
informerade vid 
hemgång. 

12/14 

2008 

Journal of 
Rehabilitat
ion 
Medicine 

Lynch, E., 
Butt, Z., 
Heineman
n, A., 
Victorson, 
D., 

* A qualitative 
study of quality 
of life after 
stroke: the 
importance of 
social 
relationships.  

Syftet är att 
beskriva 
strokeöverlevar
es och deras 
vårdgivares 
upplevelser av 
livskvalité efter 
stroke. 

 

Kvalitativ ansats. 

Data insamlades 
genom intervjuer 
och analyserades 
med deskriptiv 
innehållsanalys. 

 

Deltagarna kom från 
USA och bestod av 4 
kvinnor och 5 män. 
Medianen för åldrarna 
var 57 år.   

En stor del av 
resultatet beskrev 
strokepatienters 
upplevelser av sociala 
relationer. 

12/14 
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Nowinski, 
C., Perez, 
L., Cella., 
D. 

2017 

Journal of 
advanced 
nursing 

Ryan, T., 
Harrison, 
M., 
Gardiner, 
C., Jones, 
A. 

 

* Challenges in 
building 
interpersonal 
care in 
organized 
hospital stroke 
units: The 
perspectives of 
stroke 
survivors, 
family 
caregivers and 
the 
multidisciplina
ry team 

Syftet är att 
utforska 
strokeöverlevar
es, deras 
anhörigvårdare 
och 
vårdpersonalen
s upplevelser 
av att 
vårdas/vårda 
på en 
strokeenhet. 

Kvalitativ ansats. 

Data insamlades 
genom semi-
strukturerade 
intervjuer och 
analyserades med 
en ramanalys. 

Deltagarna kom från 
England och bestod av 
13 kvinnor och 18 män 
i åldrarna 45–83 år.   

Patienter med stroke 
upplevde att det var 
viktigt att vara väl 
informerade om 
strokespecifik 
kunskap. 

11/14 

2015 

European 
Journal of 
Cardiovasc
ular 
Nursing  

Simeone, 
S., Savini, 
S., Cohen, 
M.Z., 
Alvaro, R., 
Vellone, E. 

The experience 
of stroke 
survivors three 
months after 
being 
discharged 
home: A 
phenomenologi
cal 
investigation  

  
   

   

Syftet är att 
beskriva 
upplevelser av 
stroke tre 
månader efter 
den inträffade.  

Kvalitativ ansats 

Data insamlades 
genom intervjuer 
och tolkades med 
en 
fenomenologisk 
analysmetod. 

Deltagarna kom från 
Italien och bestod av 3 
kvinnor och 13 män i 
åldrarna 34–85 år.   

Patienter upplevde att 
livet förändrats 
drastiskt efter stroke 
och att det är jobbigt 
att vara en börda för 
familjen. 

12/14 

2014 

Disability 
& 
Rehabilitat
ion 
 

Life changed 
existentially: a 
qualitative 
study of 
experiences at 
6–8 months 

Syftet är att 
utforska 
upplevelser hos 
överlevare av 
en mild stroke i 
samband med 

Kvalitativ ansats.  

Data insamlades 
genom intervjuer 
och analyserades 
genom tolkning 
med en 

Deltagarna kom från 
Norge och bestod av 4 
kvinnor och 4 män i 
åldrarna 45–80 år.   

Patienter upplevde att 
rehabiliteringen 
behövde ha mer fokus 

12/14 
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Taule, T., 
Råheim, M 

 

after mild 
stroke. 

tidig 
utskrivning. 

systematisk 
textkondensation. 

på självupplevd hälsa 
och självuppfattning 
då det 
komplicerade dagliga 
aktiviteter och nära 
relationer. 

2015 

Scandinavi
an Journal 
of Nursing 
Studies 

Taule, T., 
Strand, I., 
Skouen, J., 
Råheim, 
M. 

Striving for a 
life worth 
living: stroke 
survivors’ 
experiences of 
home 
rehabilitation 

Syftet är att 
utforska 
patienter med 
stroke 
upplevelser av 
rehabilitering i 
hemmet.  

Kvalitativ ansats. 

Data insamlades 
genom intervjuer 
och analyserades 
genom tolkning 
med en 
systematisk 
textkondensation. 

 

Deltagarna kom från 
Norge och bestod av 4 
kvinnor och 4 män i 
åldrarna 45–80 år.  

Patienter upplevde att 
de behövde hjälp av 
vårdpersonal att 
hantera känslomässiga 
reaktioner kopplade 
till en ny kropp och 
anpassning till 
samhället. 

12/14 

2012 

Journal of 
Advanced 
Nursing 

Tutton, E., 
Seers, K., 
Langstaff, 
D., 
Westwood, 
M. 

* Staff and 
patient views of 
the concept of 
hope on a 
stroke unit: a 
qualitative 
study 

Syftet är att 
undersöka 
upplevelser av 
hopp för 
patienter och 
vårdpersonal 
på en 
strokeenhet. 

Kvalitativ ansats 

Data insamlades 
genom intervjuer 
och analyserades 
med en kvalitativ 
innehållsanalys. 

Deltagarna kom från 
England och bestod av 
3 kvinnor och 7 män i 
åldrarna 37–72 år.  

Patienter upplevde 
hopp i samband med 
lidandet från stroke. 
Hopp förknippades 
med en stark vilja att 
återgå till livet innan 
stroke. 

12/14 

 

* = Artiklar som utgår från fler perspektiv än patientens 
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BILAGA C – KVALITETSGRANSKNING 

Granskning av kvalitativa studier, exempel på frågor som kan ställas: 

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

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

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

• Vad är syftet? Är det klart formulerat? 

• Hur är metoden beskriven? 

• Hur är undersökningspersonerna eller situationerna 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? 

• Finns det några etiska resonemang? 

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

• Sker en återkoppling till det praktiska vårdarbetet? 

(Friberg, 2012, s. 138–139). 
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