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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Varje år insjuknar tiotusentals människor i stroke i Sverige. Detta gör att 

sjuksköterskor i det dagliga arbetet ofta möter patienter som på ett eller annat sätt drabbats 

av insjuknandet. Närstående upplever att de var oförberedda inför den nya situationen och 

sjuksköterskor upplever svårigheter i hur de ska hantera och bemöta patienterna.    

  

Syfte: Att beskriva hur patienter upplever sin livssituation efter insjuknandet i stroke. 

  

Metod: En litteraturstudie med en deskriptiv syntes och en kvalitativ ansats. 

  

Resultat: I resultatet identifierades två teman med tre respektive två subteman. Ett tema 

som identifierats var upplevelser av att leva i en främmande kropp med tre tillhörande 

subteman, förändrade förutsättningar för självständighet, en förändrad kropp och 

förändrade möjligheter att delta i aktiviteter utanför hemmet. Det andra temat var 

upplevelser av att finna sig i en ny livssituation med två tillhörande subteman, att inte leva 

upp till egna och omgivningens förväntningar och strävan att hitta tillbaka till sig själv. 

  

Slutsats: Att insjukna i stroke upplevdes som en livsomvälvande erfarenhet som var svår att 

hantera och acceptera. Ökad förståelse hos sjuksköterskor skulle kunna komma att bidra till 

ökat stöd för patienter i att förbereda sig och för att uppnå acceptans. 

  

Nyckelord: kvalitativ, livssituation, patientperspektiv, stroke, upplevelser 

 
 
 



ABSTRACT 

Background: Every year thousands of people fall ill in stroke in Sweden. This contributes 

that nurses in their daily profession often comes across patients that had suffered direct or 

indirectly by the stroke. Relatives experience that they were unprepared for the new situation 

and nurses experience difficulties according how to handle and how to respond to the 

patients. 

  

Aim: To describe how patients experience their life situation after falling ill in stroke. 

  

Method: A literature review with a descriptive synthesis and a qualitative approach. 

  

Results: In the result two themes with three respective two sub themes were identified. One 

theme whom was identified experiences of living in a foreign body with three subthemes, 

changed conditions for independende, a changed body and difficulties to partcipate in 

activities outside the home. The other theme was experiences to find yourself in a new life 

situation with two subthemes, not to live up to your own and the surroundings expectations 

and strive to find yourself again. 

 

Conclusion: To fall ill in stroke was experienced as a life changing experience that was hard 

to manage and to accept. Increased understanding of nurses may contribute to increased 

support for patients in preparing themselves and to achieve acceptance. 

  

Key words: experiences, life situation, patient perspective, stroke, qualitative, 
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1 INLEDNING  

Att ha insjuknat i stroke påverkar varje människa olika. Det kan märkas tydligt att 

människan haft en stroke och fått funktionsnedsättningar av det, medan det nästan inte 

påverkat andra märkbart. Tiden efter stroke är olika från människa till människa. Författarna 

till detta examensarbete har innan sjuksköterskeutbildningen arbetat inom hemtjänst och 

där mött människor som har haft en stroke. En av patienterna blev helt förlamad i 

vänstersidan och påpekade ofta känslor av att känna sig besvärlig och önskade att få leva ett 

normalt liv igen. Det fanns även en annan patient som tidigare insjuknat i stroke som kom att 

framstå som väldigt ledsen, gråtmild och introvert. Det fanns en bristande förståelse hos 

personalen och många spekulerade kring vad som gjorde patienten så nedstämd. Vid mötet 

med dessa patienter har det uppmärksammats att insjuknandet i stroke har påverkat livet för 

dem på olika sätt. Examensarbetets författare blev efter dessa möten intresserade av hur 

patienterna upplever den nya och nuvarande livssituationen. Forskargruppen Care, Recovery 

& Health har efterfrågat ökad kunskap om patienters upplevelse av återhämtning i olika 

kontexter. Som blivande sjuksköterskor kan kunskapen om detta underlätta för 

omvårdnaden och bemötandet gällande patienter som haft en stroke. Oberoende på en 

sjuksköterskas arbetsplats, är chansen att möta dessa patienter stor. Det är oavsett om 

vården sker i det akuta läget eller om patienterna söker vård, av annan orsak, flera år efter 

denne haft en stroke. Personen i fråga kan fortfarande bära med sig erfarenheter och 

begränsningar, något som ibland kan vara svårt att förstå som sjuksköterska. Författarna till 

examensarbetet är intresserade av att ta reda på hur patienterna upplever livssituationen 

efter stroke, vad har förändrats och vilka nya livsåskådningar de erhållit. Att få en förståelse 

för människan bakom den medicinska diagnosen upplevs som värdefullt för sjuksköterskor. 

Detta för att kunna ge stöd och bästa möjliga vård i framtida vårdkontakter. 

2 BAKGRUND 

Bakgrundsavsnittet börjar med begreppsdefinitioner och följs sedan av en förklaring av 

uppkomst och efterförlopp av stroke. Avsnittet fortsätter sedan med sjuksköterskors och 

närståendes perspektiv samt lagar och föreskrifter. Efter detta redovisas teoretiskt perspektiv 

och avsnittet avslutas med en problemformulering. 
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2.1 Begreppsdefinitioner 

Nedan presenteras definitioner av begreppen patient, närstående, funktionsnedsättning och 

livskvalitet för att skapa en förståelse för begreppen när de nämns i resterande del i 

examensarbetet. 

2.1.1 Patient 

Socialstyrelsen (2017a) definierar patient som en person som erhåller eller är registrerad för 

att erhålla hälso- och sjukvård. I detta arbete kommer personer som insjuknat i stroke 

benämnas som patienter även efter utskrivning och utifrån närståendes perspektiv. Detta för 

att ge ett konsekvent intryck. 

2.1.2 Närstående/Anhörig 

Definitionen av närstående är en person som den enskilde anser sig ha en nära relation till. 

Definitionen av anhörig är en person inom familjen eller bland de närmaste släktingarna 

(Socialstyrelsen, 2017a). Nedan kommer människorna som innefattas inom dessa begrepp att 

benämnas som närstående för att göra texten mer konsekvent.  

2.1.3 Funktionsnedsättning 

Funktionsnedsättning betyder att en människa har en nedsatt förmåga att fungera psykiskt, 

fysiskt eller intellektuellt. Funktionsnedsättningen kan komma att påverka livet i olika grad. 

Den kan vara medfödd eller uppstå i samband med sjukdom eller en olycka och kan vara 

tillfällig eller bestående (Socialstyrelsen, 2017a).  

2.1.4 Livskvalitet 
Livskvalitet definieras som en människas uppfattning om livet i förhållande till kulturen och 

värdesystemet denne befinner sig i, detta i relation till människans mål, förväntningar, 

normer och problem. Livskvalitet är ett brett och komplicerat begrepp som påverkas av 

människans fysiska och psykiska hälsa, omgivningen, personliga övertygelser, relationer 

samt relationen till människans miljö. Livskvaliteten är mer än en subjektiv upplevelse, den 

påverkas även av objektiva faktorer i människans liv, så som ohälsa i form av sjukdom 

(World Health Organization, 1998). 

2.2 Stroke 

Nedan presenteras hur en stroke uppkommer samt vad som sker i kroppen på människan vid 

en stroke. Sedan beskrivs efterförloppet och vilka komplikationer människan kan få av en 

stroke. Nedan kommer begrepp liknande insjuknande i stroke benämnas som insjuknande 

för att göra texten lättläslig och undvika upprepningar. 
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2.2.1 Uppkomst  

Varje år insjuknar cirka 25 000-30 000 människor i stroke i Sverige och män insjuknar i 

något högre utsträckning än kvinnor. Vanligen insjuknar äldre människor i stroke, 

medelåldern för insjuknandet är cirka 75 år men även yngre människor kan insjukna i stroke. 

I Sverige är det den tredje vanligaste dödsorsaken och näst vanligaste orsaken till 

funktionsnedsättning och död i världen (Socialstyrelsen, 2017b). Stroke är en gemensam 

benämning på kardiovaskulära sjukdomar som uppkommer i hjärnan och kan ge akuta 

neurologiska symtom. Vid stroke drabbas delar av hjärnan av syrebrist orsakat av antingen 

en blodpropp, som är den vanligaste orsaken, eller blödning i något av blodkärlen i hjärnan 

vilket kan medföra att hjärncellerna skadas i detta område. Omfattningen på de skador som 

uppstår beror på först och främst på i vilken utsträckning hjärnan har drabbats av syrebrist. 

De cellskador som uppstår uppkommer främst beroende på att nervcellerna inte tillgodoses 

med tillräckligt syre och energi men också för att toxiska substanser samlas i området där 

skadan sker. Detta orsakar skador på cellerna men kan i värsta fall även göra att nervcellerna 

dör. Beroende på vilken del av hjärnan och vilken omfattning skadan har efter en stroke så 

kan de komplikationer som uppstår variera och alltifrån språkstörningar till motoriska 

störningar kan uppkomma. De kan vara övergående komplikationer men även kvarstående 

komplikationer kan uppstå (Ericson & Ericson, 2012). 

2.2.2 Efterförlopp 

Många patienter får kvarvarande symtom efter en stroke (Rydholm Hedman, 2014). Då 

hjärnan styr samtliga funktioner i kroppen så kan en stroke komma att påverka en stor 

variation av funktioner. Stroke kan frambringa olika funktionsnedsättningar både fysiska och 

kognitiva som kan vara synliga eller osynliga för omgivningen. De konsekvenserna som 

uppstår ser olika ut för varje patient då ingen stroke liknar den andra (Ericson & Ericson, 

2012). Långvariga och kvarstående komplikationer såsom funktionsnedsättningar är vanliga 

efter en stroke där rehabiliteringen är komplex och utformad efter skadans omfattning. 

Fysiska funktionsnedsättningar som domningar i extremiteter, förlamning eller andra 

motoriska nedsättningar är vanligt. Det kan orsaka problem att ta sig fram, äta och dricka 

samt att kommunicera med omgivningen (Rydholm Hedman, 2014). De kognitiva 

funktionsnedsättningarna är till exempel minnessvårigheter, trötthet, nedstämdhet och 

känsla av att allt går långsamt (Ericson & Ericson, 2012). Dagliga aktiviteter kan då bli 

utmanande att klara på egen hand och det kan då bli aktuellt med extra assistans i form av 

hjälpmedel samt hjälpinsatser i hemmet (Rydholm Hedman, 2014). 

2.3 Vårdvetenskaplig forskning 
Under detta kapitel beskrivs tidigare vårdvetenskapligforskning forskning om 

sjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter med stroke. Sedan beskrivs forskning om 

hur närstående upplever situationen efter patienters insjuknande. 
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2.3.1 Sjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter med stroke 
Många sjuksköterskor känner sig tillfreds i arbetet med patienter som insjuknat i stroke. De 

känner en glädje i att hjälpa patienter att bli nöjda med sig själva utifrån nya förutsättningar 

efter insjuknandet. I yrket kan de stundtals känna att tiden och resurserna inte räcker till i 

den utsträckning de önskar. Detta gör att sjuksköterskor kan uppleva att patienter inte får 

den vård de förtjänar och är i behov av. Sjuksköterskor som arbetar med rehabilitering och 

omvårdnad hos patienter som insjuknat kan ha svårigheter med att veta i vilken utsträckning 

de ska stötta patienter i vardagliga sysslor. Svårigheter med hur de ska balansera att stödja 

patienter med att främja patienternas självständighet upplevs (Barreca & Wilkins, 2008). 

När sjuksköterskor vårdar patienter kan det vara en utmaning att identifiera på vilket sätt de 

ska ingripa för att respektera patienters personlighet, humör samt funktionella och 

neurologiska tillstånd (Kvigne, Kirkevold & Gjengedal, 2005). Många anser även att det är 

viktigt att den personliga och intima omvårdnaden bör utföras med försiktighet och 

förståelse för patienters situation (Bennett, 2017). Sjuksköterskor kan känna en samhörighet 

med patienter och ett stort ansvar för vilken omvårdnad patienter erhåller, ett ansvar som 

stundtals är betungande. För att vara kapabla till att utföra bästa möjliga vård så behöver 

sjuksköterskor lära känna patienterna. Detta för att kunna utforma vården och sätta upp mål 

som är anpassade efter patienter som egna individer (Struwe, Baernholdt, Noerholm & Lind, 

2013). Sjuksköterskor kan anse att det är av vikt att vården de utför är av hög kvalitet. Många 

upplever att de är i behov av ytterligare kunskap gällande vård till patienter som insjuknat i 

stroke för att kunna utföra god omvårdnad och ge rätt stöd till patienter (Park & Han, 2010; 

Struwe et al., 2013). Sjuksköterskor kan oroa sig över vad patienter har för förväntningar på 

vården och att patienter ska känna ett missnöje om de inte får den vård som de förväntar sig 

(Barreca & Wilkins, 2008). Det är också vanligare att sjuksköterskor kommunicerar med 

patienter om vad insjuknandet har haft för inverkan på dem snarare än att prata om 

patienters upplevelser på situationen (Kvigne et al., 2005).  
 
Sjuksköterskor kan uppleva att närstående till de patienter som insjuknat är i behov av 

stöttning i att hantera situationen som inträffat. Många sjuksköterskor upplever att 

patienters insjuknande är livsomvälvande för de närstående och de får en ny situation att ta 

ställning till. Sjuksköterskor kan uppleva att både sjuksköterskor och närstående är där för 

patienterna och är en viktig del i patienternas återhämtning efter en stroke (Aadal, Angel, 

Langhorn, Pedersen & Dreyer, 2017; Bennett, 2017). Det kan upplevas viktigt att ta hänsyn 

till de närståendes känslor under processen för att kunna skapa ett team för att främja 

patienters välbefinnande. För att uppnå god omvårdnad upplevs det av många att det är lika 

viktigt att stödja de närstående som att stödja patienter i denna situation. Många 

sjuksköterskor uttrycker att det kunde uppstå problem i att stötta de närstående på grund av 

tidsbrist (Aadal et al., 2017). De berättar att det känns som att de närstående befinner sig 

utanför rehabiliteringsprocessen. Detta på grund av en upplevelse att de närstående förlitar 

sig på att sjuksköterskor ska ansvara för all omvårdnad och att de närstående är 

avståndstagande i vårdplaneringen (Barreca & Wilkins, 2008).  
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2.3.2 Upplevelser av att vara närstående till en patient som insjuknat i stroke 
Närstående till patienter som insjuknat beskriver det som en oväntad och livsomvälvande 

förändring. Det som har varit blir plötsligt osäkert och alla typer av framtidsplaner behöver 

pausas. De beskriver framtiden som oviss och osäker vilket skapar en oro (Bertilsson, von 

Koch, Tham & Johansson, 2015; Buschenfeld, Morris & Lockwood, 2009; Bäckström & 

Sundin, 2009; Hesamzadeh, Dalvandi, Bager Maddah, Fallahi Khoshknab & Ahmadi, 2015; 

Lindquist & Dahlberg, 2002; Simeone, Cohen, Savini, Pucciarelli, Alvaro & Vellone 2016; 

Wallengren, Friberg & Segesten, 2008; Wallengren, Segesten & Friberg, 2010). Nya 

levnadsvanor och roller med utökat ansvar för de närstående behöver med tiden etableras 

och de närstående blir påtvingade en ofrivillig förändring (Buschenfeld et al., 2009; 

Bäckström & Sundin, 2009; Hesamzadeh et al., 2015). Den förvirring som skapats i och med 

patienters insjuknande väcker en drivkraft hos de närstående att skapa någon form av 

ordning i oordningen (Wallengren, et al., 2008). Att hitta en balans i vardagen upplevs som 

en utmaning då de har en känsla av osäkerhet hos sig. Sökandet efter denna balans uppfattas 

som energikrävande och svår (Hesamzadeh et al., 2015).  De närstående anser att det är 

viktigt att kunna känna av situationen för att kunna ge rätt stöd till patienter. Detta anses 

vara svårt då de inte vill gå över någon gräns eller framstå som att de inte är tillräckligt 

stöttande. Svårigheter mellan att ge stöd och att ge patienten utrymme medför ångest- och 

skuldkänslor hos de närstående (Bertilsson et al., 2015). 
 
Den förändrade vardagen bidrar till att de närstående får mer förpliktelser och mer saker att 

göra. Detta gör att det känner sig utmattade, trötta, frustrerade och hjälplösa (Hesamzadeh et 

al., 2015). En aspekt som är jobbig för de närstående är att de känner svårigheter med att få 

livet att gå ihop i den nya livssituationen. Utöver hemmet har de ett arbete, vänner och övrig 

familj som kräver tid samtidigt som de behöver finnas där och ge stöd för patienter som 

insjuknat (Simeone et al., 2016). Med tiden upplevs det som att en styrka växer fram och de 

närstående kan tillåta sig att ta en paus och unna sig att tillfredsställa de egna behoven för att 

orka vara där för patienterna. Det är viktigt att försöka bibehålla det egna livet även om 

fritiden är begränsad. De närstående kan uttrycka en sorg över den förlorade relationen till 

patienterna i och med att insjuknandet upplevs ha förändrat patienterna beroende på skadan 

som en stroke kan ha medfört. En känsla av att patienterna inte är samma människa längre 

bidrar till en upplevelse av förtvivlan (Bäckström & Sundin, 2009; Wallengren et al., 2008). 

Närstående beskriver en ensamhet i relationen till patienterna gentemot övriga närstående 

men också vänner som inte förstår situationen. De resterande närstående är så pass 

fokuserade på patienten att de glömmer bort varandra i den utsatta situationen (Buschenfeld 

et al., 2009; Lindquist & Dahlberg, 2002; Wallengren et al., 2008). 
 
Närstående upplever att de har begränsad kunskap och förståelse om stroke, i och med detta 

söker de mycket information hos personal, tidskrifter och internet. Detta för att få någon typ 

av stabilitet i den osäkra framtid som de går till mötes. De uttrycker att mer information hade 

varit fördelaktigt (Wallengren et al., 2008; Wallengren et al., 2010). De närstående framför 

att de använder tidigare erfarenheter om stroke, till exempel andra bekanta som insjuknat, 

som referensram för att lättare kunna hantera situationen (Buschenfeld et al., 2009; 

Wallengren et al., 2010).  
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2.4  Lagar och styrdokument 

Sjuksköterskor arbetar utifrån fyra ansvarsområden. Dessa är att främja hälsa, förebygga 

sjukdom, återställa hälsa och lindra lidande. Omvårdnaden grundar sig i respekt för 

människan och dennes rättigheter, valmöjligheter och rätten till liv. Sjuksköterskor ska 

bemöta patienter med respekt och värdighet oberoende av patienters förutsättningar så som 

kön, ålder eller funktionsnedsättningar. Sjuksköterskor har ett ansvar att ge vård till samtliga 

människor som denne kommer i kontakt med under vårdarbetet där både patienter och 

närstående räknas in. Att samarbeta med andra yrkesgrupper för att uppnå god vård ingår 

(Svensk Sjuksköterskeförening, 2014). Sjuksköterskor ska tillsammans med patienter 

och/eller närstående kunna bedöma patienters hälsotillstånd. Detta genom subjektiva 

upplevelser men även objektiva data. Sjuksköterskor ska även kunna stärka patienter och 

närstående i egenvård och inflytande i vården, detta genom god information och 

kommunikation. Utifrån olika patientberättelser skall sjuksköterskor kunna identifiera vad 

hälsa innebär för enskilda patienter och då kunna skapa förutsättningar för att främja 

patienters hälsa (Svensk Sjuksköterskeförening, 2017). Patientlagen (SFS 2014:821) skriver 

att patienter ska få tillgång till information om hälsotillståndet, hjälpmedel som finns 

tillgängliga för personer med funktionsnedsättning, hur lång vård- och behandlingsförloppet 

förväntas bli, eftervård och metoder för att förebygga sjukdom.  

2.5 Vårdvetenskapligt teoretiskt perspektiv  

Det teoretiska perspektivet utgår ifrån omvårdnadsbegreppen människa, hälsa, lidande och 

värld. Begreppen skildras utifrån Katie Eriksson(1987a, 1987b, 1989, 1993 2014), då hon 

grundar sina teorier i en helhetssyn av människan. Detta är viktigt för att kunna ge en god 

omvårdnad och ett gott bemötande i vårdandet av en patient som insjuknat. 

2.5.1 Människa och hälsa 
Eriksson (1987a) har en helhetssyn på människan som kropp, själ och ande, där eventuell 

obalans eller ohälsa i någon av dessa delar påverkar människan som helhet. Människan lever 

ständigt i en kamp för sitt liv och sin hälsa. Om livet hotas av en sjukdom så utmanas 

människan till en förändring av sitt sätt att leva. Erikssons (1989) syn på hälsa är 

mångdimensionell, friskhet, sundhet och välbefinnande är delar som ingår i hälsobegreppet. 

Dessa kan även beskrivas som den fysiska- och psykiska delen av hälsa samt människans 

subjektiva upplevelse av hälsa. Upplevelsen av välbefinnande är relaterat till helheten 

tillsammans med upplevelsen av friskhet och sundhet. Ett samspel mellan de tre olika 

delarna utgör människans upplevelse av hälsa (Eriksson, 1989). Det finns olika dimensioner 

av hälsa, där hälsa kan placeras i olika positioner mellan dimensionerna. Två utav dessa 

positioner är upplevd hälsa och verklig ohälsa. Med upplevd hälsa menas det att det 

förekommer objektiva tecken på ohälsa hos människan men den kan ändå ha en känsla av 

välbefinnande. Det kan till exempel vara en människa som fått en diagnos om en obotlig 

sjukdom men som accepterat detta och upplever välbefinnande. Verklig ohälsa förekommer 

hos de människor som känner illabefinnande och har förekomst av objektiva tecken på 
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ohälsa (Eriksson, 1989; 2014). Människan har möjlighet att söka för att finna mening med 

det som händer i livet. Människan enligt Eriksson (2014) vill delta i utformandet av sitt egna 

liv. Människan är i grunden troende, detta har nödvändigtvis inget att göra med någon 

religion utan snarare en strävan att vilja tro och relatera till något i sökandet efter 

livsmeningen (Eriksson, 1987b). 

2.5.2 Lidande 

Lidandet är en del av livet och alla människor har förmågan att kunna lida och om möjligt så 

är det nödvändigt att kunna uthärda det. En människa kan fortfarande uppleva hälsa 

samtidigt som den upplever lidande, detta om lidandet upplevs som uthärdligt. När lidandet 

upplevs som mest intensivt är detta svårt att förmedla till andra människor. Människan 

måste ta sig igenom lidandets kamp för att kunna bli kvitt med lidandet. Den människa som 

försöker dämpa sitt lidande löser inga problem, denne kan trycka bort upplevelsen men inte 

grunden till upplevelsen. Beroende på vart människan befinner sig i livet kan lidandet 

uppenbara sig i olika former, lidandet är alltid unikt. I lidandet finns en sorg över det som 

människan förlorat. När människan är i lidandet måste denne våga vara i detta och våga 

erkänna att det finns. Alla människors lidande kan ses som att det utspelas i lidandets drama. 

Att som människa försöka lindra en annan människas lidande innebär att ta en roll i 

lidandets drama. Den lidande människan behöver motaktörer för att klara av att bearbeta 

och genomgå lidandets drama, men en människa som själv har lidande kan inte agera 

motaktör för en medmänniska. Människan är i behov av bekräftelse, utrymme att få lida ut 

och att uppnå försoning med sitt lidande. I lidandet förvandlas människan och det finns 

möjlighet till försoning och ett nytt liv. Att genomgå lidandets drama ensam utan sällskap 

kan komma att fördröja lidandet och göra så att människan stagnerar i utvecklingen av 

lidandets drama (Eriksson, 1993). 

2.5.3 Den dynamiska världen 

Omgivningen och kulturen som människan befinner sig i påverkar människans hälsa. 

Världen är precis som människan och hälsan mångdimensionell. Det finns den yttre världen 

som är den yttre miljön, den materiella omgivningen som natur, möblemang och rum. Sedan 

finns mellanvärlden som är den omgivning som består utav den mänskliga miljön och de 

relationer som tillkommer. Till sist finns den inre världen som är det människan har inom 

sig, denna del av värld är den mest privata. Samtliga världar existerar samtidigt och påverkar 

varandra och människan som lever bland dem. Till exempel om något inträffar i den yttre 

världen så påverkar det den inre världen. Likaväl så påverkar den inre världen, om den till 

exempel är fylld av oro eller glädje, hur människan uppfattar och interagerar med de 

utomstående världarna (Eriksson, 1987a). Hur omgivningen är utformad kan utveckla 

människan men även hämma den beroende på om omgivningen är positivt eller negativt 

utformad (Eriksson, 2014). Eriksson (1987b) skriver att människan strävar efter att uppleva 

en gemenskap med andra människor där människan vill ha ett utbyte av kärlek och insikt av 

meningen med livet.  
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2.6 Problemformulering 

Varje år insjuknar tiotusentals människor i stroke i Sverige, insjuknandet påverkar varje 

patient olika. Sjuksköterskor möter ofta patienter och närstående som är påverkade direkt 

eller indirekt av en stroke både i det akuta läget men även när patienter kommer i kontakt 

med vården vid ett senare tillfälle. Tidigare forskning visar att sjuksköterskor ofta samtalar 

med patienter om insjuknandets påverkan snarare än att samtala om patienters upplevelser. 

Sjuksköterskor upplever att det är svårt att förhålla sig gentemot patienter och situationen de 

befinner sig i. I tidigare forskning framkom det att närstående upplever att de påverkas av 

patientens insjuknande. Känslor som skuld, ångest och rädsla infinner sig i situationer när de 

närstående inte kan vara till någon hjälp. De närstående upplever en osäkerhet inför hur 

framtiden kommer att se ut och hur den nya livssituationen ska hanteras. Detta strider mot 

sjuksköterskors ansvar gällande information och kommunikation gentemot närstående och 

patienter för att stärka möjligheten till egenvård samt inflytande i vården. För att 

sjuksköterskor och närstående ska få en ökad förståelse kan det vara viktigt att förstå hur 

patienter upplever sin livssituation efter insjuknandet. En ökad förståelse för detta kan hjälpa 

sjuksköterskor vid bemötandet av patienter samt förse de närstående med verktyg för att 

bemästra situationen gentemot patienterna. Detta för att kunna se och förstå människan 

bakom sjukdomen och för att optimera patienters upplevelse av hälsa. 

3 SYFTE 

Att beskriva hur patienter upplever sin livssituation efter insjuknandet i stroke. 

4 METOD 

I metodavsnittet motiveras val av metod. Efter det beskrivs hur urval och datainsamling har 

gått till, följt av hur analysen genomförts. Avsnittet avslutas med en redovisning av etiska 

överväganden för examensarbetet. 

4.1 Val av metod 

Metoden som använts till detta examensarbete är litteraturstudie av vårdvetenskapliga 

artiklar. Detta med en analys enligt Evans (2002) med deskriptiv ansats. Detta innebär att 

artiklarnas resultat sammanställs och beskrivs utan att en tolkning har skett under analysen. 

En litteraturstudie med deskriptiv ansats ger en förståelse för människors upplevelser, vilket 

gjorde att det ansågs relevant för syftet som är att beskriva patienters upplevelser. 
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Datainsamlingen och analysen sker i fyra steg enligt en litteraturstudie med deskriptiv 

ansats. De fyra stegen är datainsamling, identifiera nyckelfynd, jämföra och sammanställa 

teman samt subteman och beskriva fenomenet. Det första steget redovisas under rubriken 

urval och data insamling och resterande tre steg redovisas under rubriken genomförande och 

analys. 

4.2 Urval och datainsamling 

Datainsamlingen av vetenskapliga artiklar gjordes i databaserna Cinahl Plus och PubMed, 

båda dessa databaser innehåller vårdvetenskapliga artiklar. När artiklarna söktes fram vid 

datainsamlingen som är det första steget, gjordes inklusionskriterier och exklusionskriterier. 

Det första inklusionskriteriet var att artiklarna skulle vara publicerade tidigast år 2007 för att 

data skulle vara ny och så relevant som möjligt. Det andra inklusionskriteriet var att 

artiklarna skulle vara Peer Reviewed, det innebär enligt Codex (2017) att forskningen är 

granskad enligt metodologiska, argumentativa och källkritiska perspektiv. Om det inte gick 

att fylla i att artikeln skulle vara Peer Reviewed på databasen utfördes denna granskning 

manuellt. Artiklarna inkluderades om de var engelskspråkiga och om de var skrivna ur ett 

patientperspektiv då det är det arbetet avser att undersöka. Det sista inklusionskriteriet var 

att artiklarna skulle vara kvalitativa. Artiklar som var skrivna ur patienters perspektiv under 

den akuta fasen exkluderades då examensarbetets författare valt att beskriva 

patientperspektivet under tiden efter utskrivning. Den akuta fasen definieras som den tid 

patienter är inlagda på sjukhus efter insjuknandet. Inga inklusions- eller exklusionskriterier 

gällande kön och ålder gällande patienter gjordes då examensarbetet syftar att skapa en 

helhetsbild av patienters upplevelse och inte bara utifrån en patientgrupp. Kombinationer av 

ämnessökorden patient experience*, life after stroke, qualitative, rehabilitation, uncertainty 

och recovery användes för datainsamlingen i databaserna, tydlig redovisning av detta finns i 

sökmatrisen, se Bilaga A. Vid mer än 50 sökträffar korrigerades sökningen med tillägg av nya 

sökord eller variationer av de befintliga sökorden, detta för att få ett begränsat urval. Även en 

ytterligare avgränsning relaterat till artiklarnas publiceringsår kunde utföras för att få ner 

antalet sökträffar, då begränsades publiceringsåret till ett minimerat tidsspann.  
 

Vid datainsamlingen lästes samtliga artiklars titel igenom efter att en sökning var gjord. Om 

en titel ansågs vara relevant för examensarbetets syfte lästes artikelns abstract och om den 

fortfarande ansågs svara an på syftet skummades resterande del av artikeln igenom. Verkade 

den fortfarande användbar gentemot syftet efter detta valdes den ut för vidare analys och 

granskning. Efter ovanstående urval återstod då 15 artiklar som sparades ner i en mapp på 

datorn. Artiklarna lästes sedan igenom grundligt och granskades därefter utifrån Fribergs 

(2012) förslag på frågor för att kvalitetsgranska kvalitativa studier, se bilaga B. Frågorna 

behövde modifieras för att kunna besvaras med ett ja eller nej, där ja gav ett poäng, se bilaga 

C. Minst 11 poäng värderades av examensarbetets författare som hög kvalitet. Vid 

granskningen av kvaliteten lades mest fokus på att artiklarna innehöll problemformulering, 

syfte, metod, resultat och diskussion samt att dessa delar var tydligt beskrivna. Artiklar som 

inte ansågs relevanta utifrån syftet efter noggrann genomgång eller inte uppnådde 11 poäng i 

kvalitetsgranskningen exkluderades från examensarbetet. Efter detta återstod nio artiklar 
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vilket resulterade i att en ytterligare sökning med samma kriterier och sökord i databaser 

krävdes. En ny artikel påträffades där titeln ansågs relevant vilket medförde att abstract och 

resterande text lästes samt kvalitetsgranskades innan den slutligen inkluderades i 

examensarbetet. Till sist återstod 10 artiklar till analysen.  

4.3 Genomförande och analys  

I det andra steget identifierades nyckelfynd, som är en kärnfull del i artiklarnas resultat som 

svarar an på syftet för examensarbetet. För att göra detta lästes artiklarna upprepade gånger 

för att skapa en helhetskänsla och en djupare förståelse för varje artikel. Under läsningens 

gång riktades fokus på detaljer för vad varje artikel förmedlade. När detta gjorts samlades 

nyckelfynd in från varje artikel och skrevs in i ett dokument på datorn som sedan skrevs ut på 

papper och klipptes ut till mindre lappar. Olika färg på texten och en siffra som 

representerade varje artikel gjorde att det var möjligt att urskilja från vilken artikel som varje 

nyckelfynd kom ifrån. Efter detta kom steg tre som var att jämföra och sammanställa teman 

samt subteman. I detta steg lästes nyckelfynden igenom flertalet gånger för att kunna 

identifiera likheter och skillnader. Utifrån detta så identifierades teman där de nyckelfynd 

som liknade varandra samlades i en hög. Därefter kunde subteman identifieras och utformas 

med utgångspunkt i temana. Varje nyckelfynd kategoriserades efter det subtema som 

passade innehållet. Efter detta undersöktes nyckelfynd, teman och subteman om på nytt för 

att se så att de överensstämde med varandra eller om någon av delarna behövde omvärderas. 

I det fjärde och sista steget som var att beskriva fenomenet vilket menas med att de 

framtagna nyckelfynden, teman och subteman beskrevs. För att fastställa att de teman som 

var framtagna stämde överens med analysen av artiklarnas resultat så jämfördes varje tema 

ännu en gång med artiklarnas resultat. Efter detta presenterades teman med tillhörande 

subteman som bildat rubriker där fenomenet beskrevs under varje rubrik. Citat som ansågs 

vara tydliggöra samt stärka innehållet i temana och kunde svara an på examensarbetets syfte 

plockades ut och presenterades i resultatet. Det redovisas ett utdrag ur analysmatrisen nedan 

i tabell 1 innehållande teman med tillhörande subteman och nyckelfynd. Under samtliga steg 

i processen hölls syftet i åtanke för att hitta relevant data. 
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Tabell 1: Utdrag ur analysmatrisen. 

Art.nr. Nyckelfynd Tema Subtema 

11 Post-stroke life had changed in different and 

fundamental ways for the participants. [...] struggled 

about getting familiar with a changed body and a 

changed self. 

Upplevelser av att 

leva i en förändrad 

kropp och miljö 

En 

förändrad 

kropp 

10 
“[...] the feeling that my body is a bit of a stranger to 

me. I am getting to know this new version of myself” 

6 

Patients also described how broader environmental 

issues including access to transport facilities, feeling 

connected to community and recreational activities 

influenced their ability to maintain quality-in-life. 
Svårigheter 

att delta i 

aktiviteter 

utanför 

hemmet 
2 

Disturbing factors in terms of noise, lights an too many 

impressions to be taken in from the environment 

influenced coping. The participants had to avoid 

certain environments […]. 

4.4 Etiska överväganden 

Arbetet har genomförts enligt de etiska riktlinjer som finns beskrivna i Codex (2017) samt i 

Kjellström (2012). Innebörden av dessa är att inte plagiera, manipulera eller förfalska text 

och data. Det kan även innebära att till exempel utföra riskanalys, etisk motivering av studie 

och informerat samtycke, något som detta examensarbete inte krävde då det utgår från 

bearbetat datamaterial (Sandman & Kjellström, 2013). Vidare ska inte resultatet kunna 

feltolkas eller döljas. Källhänvisning ska framkomma på ett tydligt sätt genom citat- och 

referatteknik enligt American Psychological Association (APA). Vid användning av 

vetenskapliga artiklar har dessa granskats utifrån ovan nämnda riktlinjer. Artiklarna har 

även uppfyllt forskningsetiska kriterier som Polit och Beck (2012) redovisar angående 

forskningens nytta, dess respekt för människovärde samt rätten till rättvis behandling. För 

att säkerställa den vetenskapliga forskningen och den etiska kvaliteten har samtliga artiklar 

genomgått Peer Review som är en typ av oberoende granskning (Codex, 2017; Polit & Beck, 

2012).  
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5 RESULTAT 

I resultatavsnittet presenteras resultatet av analysen av patienters upplevelser av 

livssituationen efter stroke. Efter genomförd analys kunde två teman identifieras med tre 

respektive två tillhörande subteman med syftet som utgångspunkt. Dessa redovisas 

övergripande i tabell 2 som illustreras nedan och beskrivs sedan enskilt. 
  

Tabell 2: Teman med tillhörande subteman. 

Tema Subtema 

Upplevelser av att leva i en förändrad kropp och 

miljö 

Förändrade förutsättningar för självständighet 

En förändrad kropp 

Svårigheter att delta i aktiviteter utanför hemmet 

Upplevelser av att finna sig i en ny livssituation 

Att inte leva upp till egna och omgivningens 

förväntningar 

Strävan att hitta tillbaka till sig själv 

 

5.1 Upplevelser av att leva i en förändrad kropp och miljö 
Att förlora delar av sig själv i samband med insjuknandet var något som patienterna 

upplevde. Patienterna kände att de förlorade väsentliga delar av sig själva och sitt liv. Dessa 

delar som var bristande förmåga att kunna ta hand om sig själv och tillfredsställa de egna 

behoven uppdagade en avsaknad av och längtan efter självständighet. En osäkerhet över att 

kroppen upplevdes förändrad skapade frustration och oro. Patienterna upplevde att 

förmågan att interagera med omgivningen utanför hemmet hade förändrats. För detta tema 

formulerades tre subteman vilka var förändrade förutsättningar för självständighet, en 

förändrad kropp och svårigheter att delta i aktiviteter utanför hemmet. 

5.1.1 Förändrade förutsättningar för självständighet 

Patienterna upplevde att insjuknandet påverkade möjligheten till självständighet. De 

prioriterade självständighet framför att göra moment i vardagen på det sätt som innan 

insjuknandet (Boger, Demain & Latter, 2015; Taule & Råheim 2014; Thomas, Allison & 

Latour, 2017). ”Independence seemed to be more significant than how ”normally” the activity 

was achieved” (Thomas et al., 2017, s.5). Insjuknandet uppdagade en önskan om att bli så 

självständig som möjligt. Patienterna upplevde i början efter insjuknandet en acceptans 

gällande behovet av hjälp (Donnellan, Martins, Conlon, Coughlan, O’Neill & Collins, 2013). 

En längtan efter att återfå självständighet bidrog till besvikelse och förtvivlan. Längtan efter 

det gamla livet i kombination med upplevelser av misslyckande och skuld uppkom. De 

upplevde att längtan efter att återfå självständighet motiverade dem i vardagen och det blev 
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ett primärt mål. En lättnad uppstod i samband med att de återhämtade sig samt återfick 

fysisk självständighet (Boger et al., 2015; Carlsson, Möller & Blomstrand, 2009; Taule & 

Råheim, 2014; Thomas et al., 2017). De upplevde sig vara mindre självständiga då närstående 

eller vårdpersonal fick genomföra de vardagliga momenten åt dem (da Silva, da Silva 

Carvalho Vila, Martins Riberio & Vandenberghe, 2016; Casey, Murphy, Cooney & O’Shea, 

2008). Patienterna upplevde en förlust av frihet, att inte kunna gå och röra på sig som de 

ville gjorde att de inte kunde utföra fysiska vardagsmoment som innan. När patienterna inte 

kunde göra det de ville, när de ville upplevde de att de tålmodigt fick vänta tills andra kunde 

hjälpa till. Dagliga moment, som tidigare ansågs som en självklarhet upplevdes som 

utmanande efter insjuknandet (Casey et al., 2008; da Silva et al., 2016; Donnellan et al., 

2013; Eilertsen, Kirkevold & Bjørk, 2010). Det var viktigt för patienterna att ha en positiv 

inställning för att upprätthålla självständighet (Casey et al., 2008; Eilertsen et al., 2010; 

Taule & Råheim, 2014; Thomas et al., 2017). Stöd från närstående och vårdgivare som ansågs 

lämpligt av patienterna var något som främjade möjligheten till att upprätta självständighet 

(Casey et al., 2008; da Silva et al., 2016; Donnellan et al., 2013). Patienterna upplevde att de 

kände sig uppmuntrade när de fick positiva reaktioner från omgivningen angående 

självständighet (Boger et al., 2015; Carlsson et al., 2009).  

5.1.2 En förändrad kropp 
Patienterna upplevde att kroppen nu sågs som främmande och annorlunda samt att de var 

tvungna att lära känna den nya versionen av sig själv. De kände inte igen sig själva och 

upplevde att de var en sämre version av det tidigare jaget. Patienterna upplevde kroppen som 

besvärlig och att det var svårt att läsa av och tolka kroppens signaler. De upplevde svårigheter 

med att lära känna sig själva på nytt och den förändrade kroppen (Taule & Råheim, 2014; 

Thomas et al., 2017). De upplevde även att de inte kunde lita på kroppen beroende på de 

fysiska funktionsnedsättningar som insjuknandet hade orsakat. Det var svårt för patienterna 

att kunna känna igen den egna kroppen då den kändes oförutsägbar (da Silva et al., 2016; 

Eilertsen et al., 2010; Taule & Råheim, 2014). De funktionsnedsättningar som insjuknandet 

genererade kom att upplevas som ett hot mot patienternas möjlighet att återgå till ett 

normalt liv (Boger et al., 2015; Eilertsen et al., 2010; Kirkevold, Christensen, Andersen, 

Johansen & Harder, 2012; Taule & Råheim, 2014). En frustration uppstod över att kroppen 

och sinnet upplevdes fungera långsammare än innan de insjuknade (Simeone, Savini, Cohen, 

Alvaro & Vellone, 2015; Taule & Råheim, 2014). Patienterna upplevde att den förändring som 

kroppen genomgick medförde en del svårigheter i vardagen grundat i de fysiska 

funktionsnedsättningarna (Casey et al., 2008; da Silva et al., 2016; Donnellan et al., 2013; 

Eilertsen et al., 2010). De nya kraven som den förändrade kroppen ställde på patienterna 

skapade en oro. Patienterna relaterade till de funktionsnedsatta kroppsdelarna som en tredje 

person då de kändes separerade från sinnet (Eilertsen et al., 2010; Taule & Råheim, 2014). 

“Body parts were often referred to in the third person and the physical body was described by 

the participants as feeling separate from the mind” (Taule & Råheim, 2014, s. 2112). De 

upplevde att kroppsliga förändringar associerades med bristande energinivå. En lägre 

energinivå gjorde att dagliga sysslor blev betungande och skapade en oro hos patienterna (da 

Silva et al., 2016; Eilertsen et al., 2010; Kirkevold et al., 2012; Taule & Råheim, 2014). En 

upplevd hopplöshet hos patienterna gällande de funktionsnedsättningar som insjuknandet 
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medfört uppstod. Patienterna upplevde att det var svårt att ha förväntningar på förbättring 

av situationen och att ett missnöje uppstod vid uppkomst av nya begränsningar. När 

patienterna blev påminda om funktionsnedsättningarna upplevdes det som oroväckande och 

en sorg uppstod hos patienterna (Eilertsen et al., 2010; Taule & Råheim, 2014). 

5.1.3 Svårigheter att delta i aktiviteter utanför hemmet 
Insjuknandet gjorde att patienterna upplevde det besvärligt att delta i sociala sammanhang 

utanför hemmet och att delta i aktiviteter försvårades (Carlsson et al., 2009; Casey et al., 

2008; da Silva et al., 2016; Eilertsen et al., 2010; Taule & Råheim, 2014). Patienterna 

upplevde en förlust av självförtroende och roll i olika sammanhang, denna förlust hade en 

negativ effekt på livskvaliteten (Casey et al., 2008). ”Following their stroke, patients reported 

a profound sense of loss in terms of identity, role function and self confidence which had a 

negative effect on quality of life” (Casey et al., 2008. s. 388). Patienterna kände att de inte 

kunde ta sig dit de ville lika lätt som innan de insjuknade (Casey et al., 2008; Donnellan et 

al., 2013). Möjligheten att känna delaktighet i samhället upplevdes som problematiskt. 

Svårigheter med att klara av att utnyttja till exempel transporter eller lokaler påverkade 

förmågan att upprätthålla livskvaliteten (Casey et al., 2008; Taule & Råheim, 2014). 

Patienterna upplevde en sorg i förhållande till de förändrade omständigheterna insjuknandet 

medfört. Patienterna upplevde med tiden en stegrande känslomässig smärta över förlusten 

av socialt liv (Taule & Råheim, 2014; Thomas et al., 2017). Röriga miljöer med mycket intryck 

upplevdes krävande och patienterna försökte eller var tvungna att undvika sådana sociala 

situationer. Upplevelsen av hur omgivningen agerade påverkade patienternas självförtroende 

och möjligheter till att känna att de var värdefulla (Boger et al., 2015; Carlsson et al., 2009). 

Patienterna upplevde frustration när människor runt omkring dem inte kunde se hur de 

kämpade med koncentration och minne. De upplevde en lättnad när synliga tecken från 

insjuknandet inte var uppenbara. Patienterna upplevde hemmet som en trygg miljö efter 

insjuknandet. Hemmet var mindre krävande och misslyckanden framstod inte som lika 

hotfulla som i andra sociala och miljömässiga kontexter (Taule & Råheim, 2014). “The home 

was perceived as a less-demanding venue where she was more confident than was the 

workplace; at home, the consequences of failure were considered to be less threatening” 

(Taule & Råheim, 2014, s. 2114). Hemmiljön gjorde att de kände sig mer isolerade och 

avskärmade från omgivningen än vad de gjorde innan insjuknandet (Taule & Råheim, 2014). 

5.2 Upplevelser av att finna sig i en ny livssituation 

Patienterna hade med tiden efter insjuknandet förändrat sin attityd gentemot det som 

inträffat. De upplevde till en början en sorg och förtvivlan över att livet nu aldrig skulle bli 

detsamma igen. Det fanns en oro över att inte leva upp till de egna förväntningarna 

patienterna hade på livet. Det fanns även en rädsla att de skulle komma att falla kort 

gentemot närståendes förväntningar på dem. Denna känsla kunde med tiden utvecklas till 

acceptans över den nya livssituationen där närstående hade en betydande roll i 

återhämtningen. För temat formulerades två subteman vilka var att inte leva upp till egna 

och omgivningens förväntningar och strävan att hitta tillbaka till sig själv. 
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5.2.1 Att inte leva upp till egna och omgivningens förväntningar 

En sorg uppstod på grund av det förändrade jaget och då den nya livssituationen inte levde 

upp till patienternas uppfattning om hur ett gott liv såg ut. Patienterna upplevde att 

insjuknandet förstörde chanserna till att leva ett fullgott liv. Upplevelser att livet nu var 

mindre självklart och att de kände sig otrygga uppkom. Patienterna hade svårt att föreställa 

sig hur framtiden kunde se ut då de upplevde att det var en lång process innan och om de 

kunde återfå tidigare förmågor (Eilertsen et al., 2010; Simeone et al., 2015; Taule & Råheim, 

2014). Patienterna upplevde en plötslig vändning i livet som förändrade vardagen och 

framtiden efter stroke (Carlsson et al., 2009; Casey et al., 2008; Eilertsen et al., 2010; 

Simeone et al., 2015). En upplevelse av en förlorad identitet var något som patienterna 

beskrev. Upplevelsen av den förlorade identiteten skapade svårigheter hos patienterna att 

känna ett egenvärde hos sig själva (Casey et al., 2008). 

 

De upplevde att de hade skapat ett obehag för närstående i samband med insjuknandet och 

en känsla av skuld infann sig hos patienterna. Att patienternas insjuknande hade haft en 

negativ inverkan på de närmsta närstående var något som skapade en oro hos patienterna 

(Casey et al., 2008; Simeone et al., 2015). De upplevde en oroskänsla till huruvida närstående 

skulle reagera på att de inte levde upp till de förväntningar som de närstående hade på 

patienterna. Det fanns en längtan efter tecken från de närstående som kunde bekräfta att de 

inte var förändrade och att de var samma människa de alltid varit (Carlsson et al., 2009; 

Eilertsen et al., 2010; Taule & Råheim, 2014). “[...] they longed for signs from their loved 

ones suggesting they were unchanged, that they were the same persons they had always 

been” (Eilertsen et al., 2010, s. 2010). Upplevelser av att i samband med insjuknandet erhållit 

förändrade relationer frambringade känslor av sorg och nedstämdhet. Patienterna upplevde 

att de blivit beroende av andra i samband med insjuknandet. Insjuknandet hade skapat en 

upplevelse av och en rädsla över att vara en börda för närstående. Rädslan över att vara en 

börda upplevde patienterna karaktäriserade relationerna till de närstående (Casey et al., 

2008; Eilertsen et al., 2010; Simeone et al., 2015; Taule & Råheim, 2014). Upplevelsen av att 

vara beroende av andra upplevdes i en kombination av rädsla då patienterna var oroliga att 

närstående skulle komma att behöva göra vardagliga moment åt dem. Känslor av hjälplöshet 

och nedstämdhet uppstod (Casey et al., 2008; da Silva et al., 2016). Något som upplevdes 

vara viktigt för patienterna var att kunna skydda närstående mot konsekvenserna som 

insjuknandet medfört. Att dölja dessa svårigheter upplevdes som svårt och de kände sig 

odugliga när de inte kunde dölja dem (Carlsson et al., 2009). 

5.2.2 Strävan att hitta tillbaka till sig själv 

Närståendes stöd upplevdes ha en roll i patienternas anpassningsprocess. Patienterna kunde 

hitta stöd hos andra människor som också överlevt en stroke. Stöd från omgivningen 

upplevdes betydelsefullt för att hantera situationen och de kunde ge dem en känsla av 

gemenskap (Boger et al., 2015; Carlsson et al., 2009; Thomas et al., 2017). Relationer med 

närstående upplevdes vara viktigt för livskvaliteten. Stödet från närstående upplevdes som 
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viktigt för att överkomma känslor av rädsla, sorg och ångest (Casey et al., 2008; da Silva et 

al., 2016; Donnellan et al., 2013; Eilertsen et al., 2010). Förmågan att kunna hitta nya mål 

och prioriteringar i livet upplevdes som en viktig strategi för att kunna hantera 

livssituationen. Patienterna strävade efter att känna att de hade någon form av kontroll 

(Carlsson et al., 2009; Donnellan et al., 2013; Kirkevold et al., 2012). Anpassning av 

patienternas hem krävdes för att det skulle vara funktionellt för de nya 

funktionsnedsättningarna som de erhållit. Omgivningen påverkade patienternas upplevelse 

av livskvalitet beroende på hemmets förutsättning att kunna anpassas utefter patienternas 

behov (Casey et al., 2008; Simeone et al., 2015; Taule & Råheim, 2014; Thomas et al., 2017). 

En längtan att återskapa det som insjuknandet tagit ifrån patienterna uppstod. Att återgå till 

det normala blev ett mål för att hantera den nya livssituationen (Boger et al., 2015; Taule & 

Råheim, 2014). 

 

Patienterna hade med tiden efter insjuknandet utvecklat en ny syn på förändringarna och tog 

dagen som den kom samt att de försökte göra det bästa av situationen. Med tiden efter stroke 

kunde patienterna uppleva att förändringarna var mer hanterbara. Att acceptera det 

oåterkalleliga faktumet gällande insjuknandet, se positivt på framtiden och göra det bästa av 

situationen var avgörande för att se ljust på framtiden. Tiden gjorde att de kunde lägga vikt 

på att acceptera den nya livssituationen som insjuknandet medfört (Casey et al., 2008; 

Eilertsen et al., 2010; Taule & Råheim, 2014; Thomas et al., 2017). “I do know that life won’t 

ever be the same - whatever happens. The stroke never goes away - I just have to figure out 

how to live with it” (Thomas et al., 2017, s. 6). Patienterna kunde se positivt på 

livssituationen då det trots omständigheterna efter insjuknandet hade gått bra. Insjuknandet 

gjorde att patienterna upplevde det som en möjlighet att förändra livssituationen då de inte 

varit helt tillfredsställda med livssituationen innan de insjuknade. Det gjorde att patienterna 

blev mer medvetna om nya möjligheter i livet som skapats i och med insjuknandet (Eilertsen 

et al., 2010; Taule & Råheim, 2014). Trötthet var något patienterna beskrev och att hantera 

den hade blivit en del i vardagen efter insjuknandet (Donnellan et al., 2013; Eilertsen et al., 

2010; Kirkevold et al., 2012). “Dealing with fatigue became part of their everyday routines 

[...]” (Kirkevold et al., 2012, s. 668). Patienterna hittade strategier för att hantera situationen 

genom att se vila och återhämtning som en viktig del i att uppnå en fungerande vardag men 

också att försöka acceptera det nya tillståndet (Kirkevold et al., 2012). 

6 DISKUSSION 

I diskussionsavsnittet diskuteras resultat, metod och etik. Resultatet diskuteras i förhållande 

till tidigare forskning och teoretiskt perspektiv som redogörs i bakgrunden samt hur 

kunskapen från resultatet kan användas i praxis. I metoddiskussionen diskuteras val av 

metod samt styrkor och svagheter i genomförandet. Slutligen i etikdiskussionen diskuteras 

det hur examensarbetets författare har arbetat utefter etiska överväganden. 
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6.1 Resultatdiskussion 

Syftet med examensarbetet var att beskriva hur patienter upplever sin livssituation efter 

insjuknandet i stroke. I resultatet framkom det att patienterna upplevde att förutsättningar 

för självständighet var förändrade samt att kroppen upplevdes förändrad och främmande. De 

upplevde även att möjligheten att delta i livet utanför hemmet hade förändrats efter 

insjuknandet. Patienterna upplevde att de inte levde upp till egna och närståendes 

förväntningar på sig själva. Även upplevelser om hur patienterna kom att ställa sig till en ny 

livssituation samt hur de kom att hantera den för att uppnå acceptans.  
  
I resultatet framkom det att patienterna upplevde att insjuknandet påverkade möjligheten till 

självständighet. De upplevde att de var mindre självständiga då närstående eller 

vårdpersonal fick hjälpa dem att genomföra vardagliga moment. Patienterna prioriterade att 

vara självständiga framför att kunna göra vardagsmoment på det sätt som innan 

insjuknandet. Detta kan kopplas till vad Eriksson (1987a) skriver om att människan utmanas 

till förändring gällande sättet att leva om livet hotas av sjukdom. I relation till detta kan det 

ses som att patienterna utmanas i förändringen som insjuknandet inneburit och att de 

behöver finna ett nytt sätt att leva. Att patienterna prioriterade självständigheten framför att 

göra vardagsmoment som innan insjuknandet är ett sätt att ta sig över utmaningen. I 

resultatet framkom det att patienterna kände att de var begränsade i livet och att framtiden 

var oviss på grund av vad insjuknandet hade orsakat. De kunde inte röra på kroppen som de 

ville och de behövde hjälp med vardagssysslor från närstående. Patienterna upplevde en 

förlust av självständighet. Detta kan associeras till Erikssons (2014) teori gällande 

människan, där människan vill vara med i utformandet av sitt liv. Då patienterna var tvungna 

att förlita sig på andra och behövde stöd i vanliga vardagsmoment kan det ses som en 

svårighet att helt och hållet delta i utformandet av livet. Patienterna kunde inte själva 

bestämma när eller på vilket sätt saker skulle ske vilket försvårar möjligheten att själv 

bestämma hur livet skall vara utformat. Kunskap om detta är något som sjuksköterskan 

skulle kunna ta nytta av i omvårdnaden. Att som sjuksköterska uppmuntra självständighet i 

rehabiliteringen men också lära patienterna nya sätt att leva kan komma att ge patienterna 

en ökad upplevelse av självständighet och en minskad känsla av förlust. Även att diskutera 

och värna om patienternas upplevelser för att lära dem hantera och bearbeta den nya 

livssituationen. Sett utifrån sjuksköterskans perspektiv i tidigare forskning ansågs det vara en 

glädje i att hjälpa patienterna att bli den bästa versionen av sig själva (Barreca & Wilkins, 

2008). Att ha i åtanke att människan vill delta i utformandet av sitt liv kan vara viktigt för att 

som sjuksköterska få patienterna att uppleva att de är nöjda över sig själva utifrån nya 

förutsättningar. 
 
Resultatet visade att patienterna upplevde insjuknandet som en omvälvande och 

oroväckande erfarenhet som var svår att hantera. Att helt plötsligt behöva ta ställning till en 

förändrad kropp och nya förutsättningar att kunna delta i livet upplevdes frustrerande. 

Kopplat till tidigare forskning som visar att sjuksköterskor upplever att de inte har tid till att 

värna om patienterna ordentligt och att fokus för omvårdnaden ofta hamnar på de kroppsliga 

funktionerna. Det framkom även att lite tid fanns för att värna om de närstående och stötta 

dem i situationen (Aadal et al., 2017). Tidigare forskning visade att närstående upplevdes 

avståndstagande gällande omvårdnaden vilket försvårade kontakten mellan närstående och 
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sjuksköterskor (Barreca & Wilkins, 2008). Detta skulle kunna vara en bidragande orsak till 

att patienterna upplevde dessa omvälvande känslor. Att som sjuksköterska inte kunna förse 

patienter med ett tillräckligt stöd innan utskrivning skulle kunna påverka patienters och 

närståendes möjlighet att hantera den nya situationen. Detta strider mot sjuksköterskans 

ansvarsområde gällande att främja hälsa och lindra lidande(Svensk Sjuksköterskeförening, 

2014). Enligt sjuksköterskans kompetensbeskrivning så ska sjuksköterskan kunna identifiera 

vad hälsa är för den enskilda patienten och skapa möjlighet att främja det (Svensk 

Sjuksköterskeförening, 2017). Att få information förmedlat om det nya hälsotillståndet och 

eventuella hjälpmedel är en något som patienter har rätt till utifrån Patientlagen (SFS 

2014:821). Detta skulle kunna hjälpa patienter ytterligare med bearbetningen av den nya 

livssituationen och på sätt främja hälsa och lindra lidande för patienter. 
  
I resultatet framgick det att patienterna upplevde att kroppen var besvärlig samt att den var 

svår att kontrollera. Något som kan kopplas till vad Eriksson (1989) skriver om friskhet, då 

det beskrivs som objektiva tecken på den fysiska hälsan. Vidare i resultatet så upplevde 

patienterna en sorg gentemot de förändrade omständigheterna, som kan kopplas till 

Erikssons (1989) begrepp sundhet, som beskrivs som den psykiska delen av hälsans objektiva 

tecken. Resultatet visade att patienterna trots dessa objektiva tecken på ohälsa kunde 

uppleva acceptans till det nya livet och skapa nya mål och förutsättningar. Denna acceptans 

och de nya målsättningarna kan kopplas till den subjektiva upplevelsen av välbefinnande 

enligt Eriksson (1989). För att få en insikt om hur människan upplever hälsa krävs dennes 

subjektiva upplevelser, annars blir bilden av människans hälsa för objektiv. För att förstå 

människans hälsa ur ett helhetsperspektiv behöver alltså människan själv förmedla hur 

denne upplever hälsa och sedan sätta det i sammanhang med objektiva tecken och 

upplevelser. För oavsett hur objektiva tecken uppdagar sig hos människan kan hälsan inte ses 

ur ett helhetsperspektiv förrän subjektiva upplevelser lyfts fram. I resultatet beskrevs det att 

patienterna kunde uppleva välbefinnande trots objektiva tecken på ohälsa, så som de 

kroppsliga förändringar som uppstått. Patienterna kunde även uppleva ett illabefinnande i 

samband med objektiva tecken på ohälsa. Detta kan kopplas till det Eriksson (1989; 2014) 

skriver gällande hälsans dimensioner och positioner, där beroende på hur människan 

upplever sitt välbefinnande i relation till objektiva tecken på ohälsa placeras i olika positioner 

av hälsa. Eriksson (1993) skriver även att oberoende på om människan har ett lidande så kan 

människan uppleva hälsa så länge lidandet upplevs som uthärdlig. Sjuksköterskan kan i 

praktiken utnyttja denna kunskap då de enligt kompetensbeskrivningen (Svensk 

Sjuksköterskeförening, 2017) ska bedöma hälsotillståndet efter subjektiva upplevelser och 

objektiva tecken från patienterna. Med denna kunskap kan sjuksköterskor få en förståelse för 

att de subjektiva upplevelserna inte behöver stämma överens med patienternas objektiva 

tecken. 
 
Resultatet visade på att patienterna upplevde känslor av ensamhet och en sorg över att 

relationer hade förändrats. Sorgen upplevdes även i samband med förlust av sociala 

kontakter. I tidigare forskning uppkom det att de närstående kände en ensamhet gentemot 

människor i omgivningen efter insjuknandet (Wallengren et al., 2008; Bäckström & Sundin, 

2009). De närstående bar även på en sorg över den förlorade relationen till patienterna och 

att patienterna inte var densamma som innan insjuknandet (Wallengren et al., 2008; 
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Buschenfeld et al., 2009; Lindquist & Dahlberg, 2002). Patienterna i resultatet kände en sorg 

över insjuknandet, de upplevde att livet förändrats och att det var en svårhanterlig situation. 

Patienterna upplevde en känsla av förlust och frustration. Utifrån detta kan det ses som en 

typ av lidande som närstående och patienter upplevde på varsitt håll då lidande enligt 

Eriksson (1993) kan vara en sorg över det människan förlorat. Enligt Eriksson (1993) 

behöver människan motaktörer i resan genom lidandets drama för att kunna ta sig framåt i 

lidandet och finna mening. Utifrån detta så skulle patienter och närstående kunna om möjligt 

finna tröst, stöttning och bekräftelse i varandra för att kunna hantera den nya situationen. 

Detta bekräftas i resultatet där patienterna beskriver vikten av de närståendes stöd i 

anpassningsprocessen. Även att sjuksköterskan skulle kunna ses som den utomstående 

parten som kan komma att vara motaktör för både patient och närstående i lidandets drama. 

Detta för att kunna hjälpa patienter och närstående med att försonas med lidandet. Eriksson 

(1993) menar att när lidandet upplevs som mest intensivt kan det vara svårt att förmedla det 

till utomstående människor. Det gäller då att som sjuksköterska vara kapabel att kunna 

identifiera ett outtalat lidande hos både patient och närstående för att kunna underlätta 

bearbetningen. Det är även viktigt att som sjuksköterska förstå att lidandet är unikt för varje 

människa och att lidandet kan te sig i olika utryck. Detta då Eriksson (1993) skriver att 

människan måste ta sig igenom lidandet för att nå försoning och att dämpa det eller trycka 

bort det inte löser något utan bara fördröjer processen. Lidandet är inte något som kan 

ignoreras utan måste hanteras. Just där skulle sjuksköterskan kunna vara ett stöd i processen 

i att uppnå försoning med lidandet. Även närstående kan komma att bli det Eriksson (1993) 

benämner som motaktör i lidandets drama om den närstående inte själv är mitt uppe i 

lidandet. Detta gör att om sjuksköterskan stödjer patient och närstående så kan dessa båda 

parter komma att hjälpa varandra när de inte längre befinner sig mitt i lidandet. 

 

 I resultatet beskriver patienterna hur de uppnått acceptans för det nya livet en tid efter 

insjuknandet. Detta innebar inte att patienternas funktionsnedsättningar hade avtagit utan 

att de funnit utrymme för acceptans parallellt med det. Detta kan kopplas till Eriksson (1993) 

som menar på att människan är förmögen att uppleva hälsa trots lidande. Där lidandet är 

patienternas förlust av kroppsfunktioner. Resultatet visade att patienterna hade ett hopp och 

en tro att livet skulle kunna bli som det en gång varit. De upplevde att det fanns en drivkraft i 

att återfå tidigare förmågor och att detta upplevdes som viktigt. Detta kan komma att kopplas 

till att människan enligt Eriksson (1987b) i grunden är troende, där det handlar om att hitta 

livsmening. I denna kontext tror människan på att få tillbaka det tidigare livet och att ett 

hopp uppstår i samband med detta. Livsmeningen i det här fallet skulle då vara att återfå 

tidigare förmågor samt det tidigare livet. I vårdarbetet kan denna kunskap göra så att 

sjuksköterskan kan stödja patienten i anpassningsprocessen och hjälpa den att utveckla en ny 

syn på den eventuella förändringen. Att vara motaktör och få patienten att reflektera över 

dennes tankar kan hjälpa patienten på vägen mot försoning.  
  
I resultatet framkom det att patienterna upplevde att det var viktigt för livskvaliteten att ha 

relationer med närstående, detta för att uppleva en gemenskap. Relationer som förändrats 

efter insjuknandet gjorde att patienterna upplevde sorg och nedstämdhet. Detta kan kopplas 

till vad Eriksson (1987b) skriver om att människan strävar efter en gemenskap med andra 

människor. Detta för att få ett utbyte av kärlek och insikt av mening med livet. Resultatet 
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visade att relationerna till de närstående gav en gemenskap. Patienterna upplevde nära 

närstående som viktiga för att uppleva meningsfullhet men att de närstående också låg till 

grund för upplevelser av skuld och att vara en börda. Att som sjuksköterska ha kunskap om 

de närståendes roll i patienternas möjlighet att uppleva hälsa kan göra att sjuksköterskan kan 

lägga större vikt på att involvera de närstående i omvårdnaden. Detta för att kunna hjälpa 

närstående att utvecklas till det stöd patienterna behöver men också medvetandegöra 

eventuella känslor som kan komma att uppstå. Detta kan ge de närstående en djupare 

förståelse för patienterna. Det framkom i resultatet att patienterna upplevde att de påverkade 

omgivningen då de upplevde att de var en börda och krävande för människor i omgivningen 

men också att omgivningen påverkade patienternas upplevelser. Detta kan kopplas till det 

Eriksson (1987a) skriver om att omgivningen som en människa befinner sig i kan påverka 

människans hälsa, men även att människan kan komma att påverka omgivningens 

upplevelse av hälsa.  

 

I resultatet upplevde patienterna att insjuknandet hade påverkat förmågan att delta i 

omgivningen och samhället vilket påverkade upplevelsen av delaktighet. I resultatet framgick 

det att patienterna upplevde hinder med att samspela med det som Eriksson (1987a) skulle 

benämna som den yttre världen och mellanvärlden. Detta kom att påverka patienters 

upplevelse av livskvalitet och välbefinnande som skulle kunna kopplas till det Eriksson 

(1987a) benämner som den inre världen samt hennes teori om att människan har tre världar 

som samspelar och påverkar varandra. I resultatet upplevdes omgivningen i patienternas liv, 

som människor och fysisk miljö, komma att påverka patienternas upplevelse av hälsa. Detta 

var beroende på om hemmet var utformat efter de funktionsnedsättningar patienterna 

erhållit, förmågan att ta sig iväg på aktiviteter eller om patienterna kände stöd och hade 

betydande relationer med närstående. Detta kan kopplas till det Eriksson (2014) skriver om 

att omgivningens utformande kan påverka patienterna i en positiv alternativt negativ 

riktning beroende på utformandet. Resultatet visade att patienterna upplevde att närståendes 

stöd var betydande för att känna välbefinnande och finna mening. Den mänskliga 

omgivningen påverkar då patienternas hälsa i positiv riktning. Resultatet visade också att 

patienterna upplevde att insjuknandet påverkade möjligheten att delta i livet och i sociala 

kontexter. Upplevelser att patienternas funktionsnedsättningar kom att begränsa dem i livet 

uppkom. Den fysiska och sociala miljön påverkar då patienternas hälsa i en negativ riktning. 

Om miljöer och transporter i större utsträckning hade varit anpassade för 

funktionsnedsättningar hade känslan av att vara utanför kunnat undvikas. Som 

sjuksköterska kan vården planeras så att andra yrkesgrupper som arbetsterapeuter och 

fysioterapeuter inkluderas. Dessa skulle kunna förse patienterna med lämpliga hjälpmedel 

och rehabiliteringar för att i största möjliga mån kunna utveckla och bibehålla patienternas 

möjlighet att interagera med omgivningen. Detta för att omgivningens utformande inte ska 

komma att bli ett hinder.  
  
Överförs kunskapen från resultatet till praktiska verksamheter kan sjuksköterskor få en 

förståelse för patienternas situation och förstå vikten av att stötta patienterna. De kan skapa 

en förståelse för att de under vårdtiden i anslutning till insjuknandet ska vara där och vårda 

patienterna i ett helhetsperspektiv och inte bara kroppsligt. Detta för att patienterna ska få en 

möjlighet att bearbeta den nya livssituationen och kunna förbereda sig på den eventuella 
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förändring insjuknandet orsakat. Förståelsen om vilken omvälvande upplevelse insjuknandet 

kan vara för både patienter och närstående ökar även insikten och förståelsen hos 

sjuksköterskor för vikten av att förbereda samt involvera de närstående i vården. 

Sjuksköterskor ska enligt kompetensbeskrivningen för legitimerade sjuksköterskor (Svensk 

Sjuksköterskeförening, 2017) stärka patienter och närstående gällande egenvård samt 

inflytande i vården. Kunskap om patienters upplevelser kan underlätta för att kunna stärka 

dem i detta på ett optimalt sätt utan att gå över någon gräns. Resultatet kan även göra 

sjuksköterskor mer förstående för upplevelser som patienter kan komma att erfara efter en 

stroke. Sjuksköterskor skulle på så sätt kunna anpassa bemötandet samt ha en större 

förståelse för människan bakom diagnosen. Sjuksköterskor bör även ha en förståelse för att 

resultatet i examensarbetet är generellt och är inte något som nödvändigtvis gäller alla 

patienter. 

6.2 Metoddiskussion 
I examensarbetet har en litteraturstudie med deskriptiv ansats enligt Evans (2002) utförts. 

Styrkan med att använda en deskriptiv ansats var att examensarbetets syfte kunde besvaras, 

vilket var att beskriva hur patienter upplever livssituationen efter stroke. Enligt Evans (2002) 

ger det en nyanserad bild av människors upplevelser att analysera kvalitativt bearbetat 

datamaterial. Vald metod var gynnsam för den nivå och den tidsaspekt examensarbetet hade. 

Utifrån syftet hade bland annat en empirisk intervjustudie kunna genomförts där 

examensarbetets författare själva intervjuat patienter utifrån egna frågor formulerade utefter 

syftet. Detta hade enligt Forsberg och Wengström (2015) kunna genererat en djupare 

förståelse för fenomenet men det hade varit mer tidskrävande. Detta ansågs inte som en 

möjlighet av författarna av examensarbetet på grund utav den begränsade tidsramen. Den 

valda metoden kan ses som en styrka då det kan generera i en bredare kunskap då flera 

artiklar sammanställs och kan frambringa ny kunskap (Axelsson, 2012). En litteraturöversikt 

enligt Friberg (2012) hade också kunna utförts. Denna metod avser att skapa en översikt över 

kunskapsläget för ett område kopplat till omvårdnad eller ett problem inom 

sjuksköterskeprofessionen. Fördelen hade varit att kvantitativa artiklar kan inkluderas och 

på så sätt kunna utgå från ett bredare urval. Nackdelen är att förståelsen för patienters 

upplevelse inte fördjupas på samma sätt vid en översikt jämfört med den valda metoden. 
  
I de artiklar som valdes ut hade intervjuer utförts på personer som insjuknat i stroke vilket 

gjorde att artiklarna förmedlade patienternas upplevelser. Detta gjorde artiklarna till 

primärkällor enligt Friberg (2012). Samtliga artiklar som valdes ut till analysen ansågs svara 

an på examensarbetets syfte och återspeglade fenomenet som avsågs att 

undersökas. Artiklarna var kvalitativa för att kunna svara på syftet då kvantitativa artiklar 

undersöker statistik och kan inte undersöka upplevelser, därmed kan de inte besvara syftet. 

Avgränsningar i artikelsökningen gjordes huvudsakligen utifrån publiceringsår, att inte 

inkludera artiklar som var publicerade för mer än tio år sedan genererade i ett aktuellt 

resultat. Det var också relevant att artiklarna var vårdvetenskapliga för att kunna generera ett 

relevant resultat för det praktiska omvårdnadsarbetet. Att artiklarna var Peer Rewied ansågs 

också som viktigt. Detta för att enligt Polit och Beck (2012) säkerställa den vetenskapliga 
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forskningen och den etiska kvaliteten på artiklarna. I urvalet gjordes inga avgränsningar 

gällande ålder och kön på deltagarna i de olika studierna då författarna för examensarbetet 

ville skapa en övergripande bild av fenomenet utan avgränsningar till endast en 

patientgrupp. Under analysprocessen framkom det att de inte var någon betydande skillnad 

för examensarbetet i patientupplevelser mellan olika grupper. Artiklarna som valdes ut var 

huvudsakligen från Europa, utom en som var från Brasilien. Detta kan uppfattas som en 

svaghet i resultatet. Författarna till examensarbetet bedömde att denna artikels resultat inte 

skiljde sig avsevärt från de resterande artiklarna utan snarare stärkte det som framkom i 

dem, därför inkluderades den. Den begränsade geografiska spridningen av artiklar gör att 

resultatet endast är överförbart i liknande länder och kontexter då det kan variera gällande 

förhållanden i andra delar i världen. Överförbarhet innebär enligt Polit och Beck (2012) att 

resultatet är tydligt beskrivet och går att använda i praktiken samt att det är överförbart till 

liknande länder som de inkluderade i artiklarna. Överförbarheten går alltså inte att 

säkerställa om resultatet skulle komma att användas i någon annan kontext än de 

undersökta. 
  
Evans (2002) betonar vikten av att göra minimala omtolkningar av data vid analysen. För att 

reducera omtolkning av artiklarnas resultat så långt det gick togs nyckelfynden ut på 

originalspråket för att inga översättningar skulle förvränga datan. Även citat som användes 

för att stärka texten i examensarbetets resultat redovisades på engelska för att vara så 

textnära som möjligt. Nyckelfynden kategoriserades och delades in i teman och subteman 

innan de översattes för att minimera omtolkning och lättare kunna identifiera fenomenet. 

Översättningen av nyckelfynden skedde på olika sätt när resultatet skulle skrivas ner, detta 

utifrån de olika kunskaper författarna för examensarbetet hade gällande det engelska 

språket. Författarnas olika erfarenheter och språkkunskaper kompletterade varandra. Ett 

engelskt-svenskt lexikon användes för översättningen. Vid översättning har författarna till 

examensarbetet försökt att hålla texten så textnära som möjligt för att inte skapa någon 

omtolkning. Författarna diskuterade även om översättningarna fångade de ursprungliga 

upplevelserna som nyckelfynden innefattade. För att undvika att förförståelse hos 

examensarbetets författare skulle påverka resultatet lästes varje artikel flertalet gånger och 

diskuterades sedan var för sig av författarna. Detta för att se om artiklarna uppfattats lika i 

ett helhetsperspektiv, vilket gör att det blir en så korrekt tolkning som möjligt. Nyckelfynden 

för resultatet flyttades runt mellan teman och subteman flera gånger under analysprocessen 

och omvärderades kontinuerligt innan och under skrivandets gång. Detta ledde till att 

artiklarna lästes flera gånger och nya nyckelfynd kunde identifieras samt att feltolkningar av 

redan existerande nyckelfynd kunde upptäckas. Detta gör att examensarbetet har hög 

giltighet. Giltighet betyder enligt Polit och Beck (2012) att resultatet är sanningsenligt med 

minimal omtolkning och att författarna i största grad inte låtit förförståelsen påverka 

resultatet. Att namnge teman och subteman upplevdes utmanande då fenomenet skulle 

ringas in under titeln. Den konstanta omvärderingen av nyckelfynden skapade en djupare 

förståelse för nyckelfynden, artiklarna och fenomenet som undersöktes. Detta är något som 

kan betraktas som en styrka i arbetsprocessen. Arbetet har ett detaljerat och noggrant 

beskrivet tillvägagångssätt vilket gör att om någon annan skulle komma att göra om samma 

process så skulle troligtvis resultaten inte skilja sig avsevärt. Detta enligt Polit och Beck 

(2012) gör att tillförlitligheten på examensarbetet är högt. I och med att giltigheten, 
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tillförlitligheten och överförbarheten är hög i examensarbetet så genererar det att 

trovärdigheten är hög (Polit & Beck, 2012).  
  
De artiklarna som valdes ut att inkluderas i studien genomgick en kvalitetsgranskning för att 

säkerställa en god kvalitativ standard. Friberg (2012) beskriver 14 kriterier för att 

kvalitetsgranska vetenskapliga artiklar. Dessa kriterier omformulerades för att kunna 

poängsätta artiklarna på ett mer konkret sätt genom att kunna besvaras med ett ja eller nej. 

Detta för att på ett enkelt sätt kunna poängsätta varje artikel. Författarna värderade att en 

poängsättning från 11 poäng och upp gjorde att artikeln värderades ha hög kvalitet och då 

inkluderades. Poängsättning på varje artikel gällande kvalitetsgranskningen gör det tydligt 

för läsaren att se vilken grad av kvalitet varje artikel hade. 

6.3 Etikdiskussion 

Samtliga artiklar uppfyllde forskningsetiska riktlinjer, dock saknade två av de utvalda 

artiklarna för examensarbetet forskningsetiskt godkännande. Forsberg och Wengström 

(2015) skriver att artiklarna som utgör datamaterialet ska ha forskningsetiskt godkännande 

eller innehålla en noggrann beskrivning av de etiska övervägandena som gjorts. Den ena 

artikeln hade datamaterial grundat på bloggar som var offentliga för allmänheten vilket 

enligt Segesten (2012) gör att ett etiskt godkännande inte krävs. Där har författarna av 

artikeln kontaktat deltagarna för att få samtycke att använda materialet i bloggarna för 

studien och etiska överväganden har funnits med under arbetets gång. Den andra artikeln 

som saknade etiskt godkännande bedömde författarna av examensarbetet innehöll etiska 

principer och tillvägagångssätt. Det framkom även från tidskriftens hemsida att samtliga 

författare var tvungna att följa särskilda etiska riktlinjer gällande informerat samtycke och 

deltagarnas integritet för att publiceras. Artiklarna var även Peer Rewied och hade en noga 

utformad metod som visade på att författarna av artikeln hade goda etiska kunskaper. Detta 

var något som gjorde att artiklarna kunde inkluderas då de uppnådde forskningsetiska 

kriterier som Polit och Beck (2012) beskriver. Etiska dilemman uppkom vid översättning från 

engelska till svenska. Att inte förvränga och omtolka den befintliga datan vid översättningen 

var en utmaning då det i vissa fall var svårt att hitta lämpliga och korrekta betydelser. Vidare 

så upplevdes det utmanande att lägga författarna till examensarbetets förförståelse åt sidan 

för att vara kapabla att sammanställa data på ett neutralt sätt. Genom att författarna för 

examensarbetet hade en kontinuerlig dialog över tolkningsutrymmet i resultatet så kunde de 

utveckla resultatet så att tidigare kunskap inte behövdes för att förstå. Examensarbetet är 

framställt av två författare vilket setts som positivt ur ett etiskt perspektiv då hela processen 

och arbetet kunna diskuteras och ifrågasättas kontinuerligt. På så sätt så har etiska dilemman 

lyfts och diskuterats. Källhantering enligt American Psychological Association (APA) har 

följts genom hela arbetet. Refereringen visar vilken källa informationen kommer ifrån, vilket 

minskar risken för att plagiering har skett, detta i enlighet med Codex (2017). 
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6.4 Slutsats 

Syftet med examensarbetet vara att undersöka hur patienter upplever sin livssituation efter 

insjuknandet i stroke. Syftet upplevs av författarna ha besvarats i examensarbetet. Ny 

kunskap som examensarbetet genererade är en djupare förståelse för att patienters 

upplevelser av att insjuknande i stroke kan vara en omtumlande erfarenhet som är svår att 

hantera. Livet förändras vilket gör att allt känns oklart, särskilt framtiden. De måste anpassa 

sig och acceptera att kroppen kan komma att ha förändrats i och med insjuknandet. Något 

som gör det svårt att klara samt känna igen sig själv och den egna kroppen. Upplevelser av 

förändrade förutsättningar i att kunna delta i sociala sammanhang utanför hemmet grundat i 

dessa förändringar uppkom. Detta kan göra att patienten hamnar i en sorts identitetskris där 

denne behöver ta ställning till nya förutsättningar att leva livet på. Att finna acceptans i 

denna situation är möjligt men det tar tid och tålamod. Resultatet visar att patienter 

tillsammans med en stödjande omgivning kan ges möjlighet att bearbeta den nya 

livssituationen, där kan sjuksköterskor komma att spela en avgörande roll. Även anhöriga 

visade att de kom att vara till stöd för patienterna i att försonas med den eventuellt nya 

livssituationen en stroke kan komma att orsaka. Detta kan vara en viktig kunskap att bära 

med sig i vårdandet och bemötandet av framtida patienter med stroke och deras anhöriga. 

6.5 Förslag på vidare forskning 

Förslag på vidare forskning som skulle vara intressant skulle kunna vara att undersöka 

patienters upplevelser efter stroke i den akuta fasen. Detta skulle vara intressant för att se om 

upplevelserna skiljer sig mycket mellan den akuta fasen och livet efteråt. Ett annat förslag på 

vidare forskning skulle kunna vara att undersöka om det skiljer sig i upplevelser i andra delar 

av världen eller mellan människor som lever i olika levnadsförhållanden. Det skulle även vara 

intressant att undersöka hur patienter upplever stödet från närstående på ett djupare plan än 

vad som framkommit i detta examensarbete. 
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Sökord Avgränsning

ar 
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/antal 

lästa 

titlar 

Antal 

lästa 

abstract 

Antal 

lästa 

artikla

r 

Valda artiklar 

PubMed 

2017-11-

17 

(life after 

stroke) AND 

(patient 

experience) 

AND 

qualitative 

5år  24 9 5 -Using blogs to 

explore the 

lived-experience 

of life after 

stroke: “A 

journey of 

discovery I 

never wanted to 

take” 

- The experience 

of stroke 

survivors three 

months after 

being 

discharged 

home: A 

phenomenologic

al investigation 

-Life changed 

existentially: A 

qualitative study 

of experiences 

at 6-8 months 

after mild stroke 

CINAHL 

Plus 

2017-11-

16 

Patient 

experience* 

AND life after 

stroke AND 

qualitative 

AND 

rehabilitation 

2009-2017, 

Peer Reviewed 

37 10 7 -Stroke patients’ 

and informal 

carers’ 

experiences 

with life after 

stroke: an 

overview of 

qualitative 

systematic 

reviews. 

- Survivors' 

perspective of 

life after stroke. 
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Databas, 

datum 

för 

sökning 

Sökord Avgränsning

ar 

Antal 

träffar

/antal 

lästa 

titlar 

Antal 

lästa 

abstract 

Antal 

lästa 

artikla

r 

Valda artiklar 

- Recovering 

from a stroke: a 

longitudinal, 

qualitative study 

of older 

Norwegian 

women. 

- Mapping 

patients' 

experiences 

after stroke onto 

a patient-

focused 

intervention 

framework. 

CINAHL 

plus 

2017-11-

16 

Patient 

experience* 

AND life after 

stroke AND 

qualitative 

AND 

recovery 

2007-2017, 

Peer Reviewed 

15 5 3 - Stroke self-

management: A 

focus group 

study to identify 

the factors 

influencing self-

management 

following stroke. 

- Fatigue after 

stroke: 

manifestations 

and strategies. 

CINAHL 

plus 

2017-11-

16 

Uncertaintly 

AND life after 

stroke AND 

recovery 

AND 

qualitative 

2007-2017, 

Peer Reviewed 

3 2 1 -Managing an 

everyday life of 

uncertainty - a 

qualitative study 

of coping in 

persons with 

mild stroke. 

CINAHL 

Plus  

2017-11-

21 

Patient 

experience 

AND life after 

stroke AND 

2007-2017,  

Peer Reviewed, 

abstract 

available 

11 4 1 -Patient 

perceptions 

having 

suffered a stroke 
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abstract 
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survivors in Galway. 
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BILAGA B. KVALITETSGRANSKNING 
Artiklarna har granskats enligt förslag på frågor enligt Fribergs (2012) vid granskning av 

studiernas kvalitet. 

1. Är problemet tydligt formulerat?  

2. Är teoretiska utgångspunkter beskrivna i bakgrunden? 

3. Finns det en omvårdnadsvetenskaplig teori? 

4. Finns det ett tydligt syfte formulerat? 

5. Är metoden tydligt beskriven? 

6. Är undersökningspersonerna/situationerna skildrade? 

7. Har data analyserats? 

8. Hänger metod och teoretiska utgångspunkter ihop? 

9. Är resultatet relevant i förhållande till syftet? 

10. Har författarna tolkat studiens resultat? 

11. Finns det en resultatdiskussion? 

12. Finns en metoddiskussion? 

13. Finns det återkoppling till den omvårdnadsvetenskapliga teorin? 

14. Finns det en återkoppling till det praktiska vårdarbetet? 
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BILAGA C. ARTIKELMATRIS 
Ar

t.n

r 

Författare, år, titel, 

tidskrift 

Syfte Metod Resultat Kvalit

ets-

gransk

ning  
1 Boger, E. J., Demain, S. H.,  

& Latter, S. M. (2015). 

Stroke self management: A 

focus group study to 

identify the factors 

influencing 

self-management following 

stroke. International 

Journal Of Nursing 

Studies. 

Att undersöka 

faktorer som 

underlättar eller 

hindrar 

egenvårdskapacitet

en efter stroke ur 

patientperspektiv. 

Semi-strukturerade 

intervjuer med 

patienter. Kvalitativ 

metod och tematisk 

analys.  

Egenvårdkapaciteten sågs 

som en viktig, oundvikbar 

funktion för livet efter 

stroke. Tre huvudteman 

hittades: Inviduell 

kapacitet, stöd och miljö 

för egenvårdkapacitet.  

14/14 

2 Carlsson, G., Möller, A., & 

Blomstrand, C. (2009). 

Managing an everyday life 

of uncertainty - a 

qualitative study of coping 

in persons with mild stroke. 

Disability & Rehabilitation. 

Att undersöka hur 

och varför personer 

som haft en mild 

stroke klarade av 

sin nya 

livssituation.  

Kvalitativa 

intervjuer med 

patienter. 

Analysmetod enligt 

grundad teori- 

metod.  

Trots att de deltagande ett 

år efter insjuknandet i 

stroke hade återhämtat 

sig behövde de 

fortfarande hantera ett de 

hade kognitiva och 

känslomässiga 

dysfunktioner som 

försvårade möjligheten att 

delta i vardagssituationer. 

12/14 

3 Donnellan, C., Martins, A., 

Conlon, A., Coughlan, T., 

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

(2013). Mapping patients' 

experiences after stroke 

onto a patient-focused 

intervention framework. 

Disability & Rehabilitation. 

Att tolka patienters 

erfarenheter av 

stroke och hur 

dessa kan validera 

en redan etablerad 

patientfokuserad 

interventions ram.  

Semi-strukturerade 

intervjuer med 

patienter. Kvalitativ 

innehållsanalys.  

Nya mediciner med 

ogynnsam effekt var 

jobbigt. De upplevde 

trötthet. Jobbigt med 

sociala aktiviteter och 

situationer. Att behöva 

göra förändringar 

gällande hälsobeteende 

och livsstil var jobbigt.  

11/14 

4 da Silva, J. K., da Silva 

Carvalho Vila, V., Martins 

Ribeiro, M. F., & 

Vandenberghe, L. (2016). 

Survivors' perspective of 

life after stroke. Revista 

Eletronica De Enfermagem 

Att förstå meningen 

med upplevelser av 

ohälsa från 

perspektivet av 

överlevande från 

stroke. 

Data samlades in 

genom semi-

strukturerade 

intervjuer med 

patienter. Kvalitativ 

tematisk analys.  

Upplevelser av stroke 

genererade i negativa 

känslor om döden, 

handikapp, sänkt 

autonomi och oförmåga 

att arbeta. Socialt stöd 

från närstående och 

religion var betydande för 

att orka med förändring. 

13/14 

5 Eilertsen, G., Kirkevold, M., 

& Bjørk, I. (2010). 

Recovering from a stroke: a 

Att belysa äldre 

kvinnors upplevelse 

och karaktären av 

Longitudinell 

studie baserad på 

kvalitativa 

Återhämtningen efter 

stroke var långsam och 

komplex. De största 

14/14 
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Syfte Metod Resultat Kvalit

ets-
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longitudinal, qualitative 

study of older Norwegian 

women. Journal Of Clinical 

Nursing. 

återhämtningsproc

essen efter en 

stroke.  

intervjuer med 

patienter under en 

2års period.  

Analys enligt 

Gadams filosofiska 

hermeneutik 

modell.  

 

orosmomenten var 

kroppsliga förändringar, 

aktiviteter i det dagliga 

livet, självförståelse och 

att gå vidare med livet. 

6 Casey,D., Murphy, K., 

Cooney, A., & O´Shea, E. 

(2008). Patient perceptions 

having suffered a stroke in 

Galway. British Journal Of 

Community Nursing. 

Att undersöka äldre 

irländska 

människors syn på 

deras hälsa och 

nivå av 

självständighet 

efter en stroke, 

såväl som att belysa 

de faktorer som 

förbättrade eller 

försämrade deras 

förmåga att behålla 

kvaliten på livet 

efter insjuknandet i 

stroke. 

Semistrukturerade 

intervjuer med 

patienter. 

Grounded theory 

användes för att 

analysera data. 

Tre teman identifierades: 

begrepp av hälsa och 

självständighet, känsla av 

förlust och miljömässiga 

faktorer. De med svåra 

funktionshinder könde 

mindre självständighet. 

Många kände en känsla av 

förlust gällande b.la. 

identitet. Miljömässiga 

faktorer som 

transportmöjligheter och 

sociala relationer hade en 

stor inverkan på 

livskvaliteten. 

12/14 

7 Kirkevold, M., Christensen, 

D., Andersen, G., Johansen, 

S. P., & Harder, I. (2012). 

Fatigue after stroke: 

manifestations and 

strategies. Disability & 

Rehabilitation. 

Att beskriva hur 

trötthet är upplevd 

av överlevande 

efter stroke. Hur de 

förstår och 

hanterar tröttheten 

och hur den 

påverkar det 

dagliga livet. 

Kvalitativ 

intervjustudie med 

patienter.  

Data analyserades 

med tillämpning av 

Grounded theory  

 

Det fanns tydliga 

skillnader mellan ”vanlig 

trötthet” och trötthet som 

komplikation efter stroke. 

Tre sätt att omvandla 

tröttheten identifierades: 

ha ett ”uppdrag”, nöja sig 

med mindre och slingra 

sig.  

12/14 

8 Taule, T. & Råheim, M. 

(2014). Life changed 

existentially: A qualitative 

study of experiences at 6-8 

months after mild stroke. 

Disability and 

rehabilitation. 

Att utforska 

överlevande från 

stroke upplevelse i 

samband med tidig 

stöttning. 

Kvalitativ 

intervjustudie med 

patienter. 

Tolkningsstrategier 

och systematisk 

textkondensering. 

Livet hade förändrats 

drastiskt för de 

deltagande. 

Förändringarna rörde den 

självupplevda hälsan, 

kropp, praktiska 

aktiviteter, deltagande i 

sociala sammanhang och 

självuppfattning. 

Förändringarna bidrog till 

utmaningar och tankar 

om framtiden. 

11/14 

9 Simeone, S., Savini, S., Syftet var att Kvalitativ Fem teman identifierades: 12/14 
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Författare, år, titel, 

tidskrift 

Syfte Metod Resultat Kvalit

ets-

gransk

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

Vellone, E. (2015). The 

experience of stroke 

survivors three months 

after being discharged 

home: A phenomenological 

investigation. European 

Journal Of Cardiovascular 

Nursing. 

beskriva stroke 

patienters 

erfarenheter tre 

månader efter 

utskrivning från 

sjukhus. 

fenomenologisk 

metod. 15 pstienter 

intervjuades och 

analysmodel med 

fenomelogiskt 

ansats.  

djupt förändrat liv, minne 

av den akuta fasen vid 

insjuknandet i stroke, 

långsamt liv, lättnad vid 

återhämtning och vara en 

börda för familjen.  

10 Thomas, C.M., Allison, R., 

& Latour, J.M. (2017). 

Using blogs to explore the 

lived-experience of life after 

stroke: "A journey of 

discovery I never wanted to 

take". The Journal of 

Advanced Nursing 

Att undersöka levda 

erfarenheter hos 

personer som 

insjuknat i stroke 

uttryckt i en blogg. 

Fenomenologisk 

prospektering med 

hjälp av en 

tolkande tematisk 

analys. 

Två huvudteman 

identifierades av 

livsupplevelser: acceptera 

sig själv och anpassa sig 

till världen. Deltagarna 

uttryckte förlust och 

initialt strävande att 

återfå sina liv de hade 

innan insjuknandet i 

stroke. Deras fokus var på 

återhämtning och 

självständighet. 

12/14 
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