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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Bättre kunskap om stroke och återhämtning gör det möjligt för människor att 

kunna leva ett självständigt liv efter att ha fått en stroke. Trots det kan människor leva med 

kvarvarande symtom och tillstånd efter stroke som påverkar hälsan. Problem: Tidigare 

forskning visar att sjuksköterskor är osäkra på hur patienternas individuella behov kan 

identifieras. De upplever att det kan vara svårt att samtala med patienter om deras tillstånd 

efter stroke och önskar därför bättre förståelse för deras upplevelser. Syfte: Att beskriva hur 

patienter upplever livet efter stroke. Metod: Systematisk litteraturstudie av kvalitativa 

artiklar med deskriptiv syntes. Resultat: Upplevelserna som framgick i resultatet delades in 

i två teman. Temat Relationernas betydelse utgörs av två subteman: Att vara ensam och Att 

behöva stöd. Temat Ett annat perspektiv på framtiden utgörs av tre subteman: Förändrad 

bild av sig själv, Att vara osäker och Att acceptera förändringar. Slutsats: Resultatet bidrar 

till en ökad kunskap om hur patienter upplever livet efter stroke vilket ger bättre 

förutsättningar att möta patienter som haft stroke oavsett vårdsammanhang. En ökad 

förståelse för fenomenet kan hjälpa sjuksköterskor att förstå vad hälsa och lidande innebär 

för patienter och därmed möta dem på deras villkor. 

Nyckelord: hälsa, kvalitativ, lidande, vårdvetenskap 

  



ABSTRACT 

Background: Better knowledge about stroke and recovery allows people to live an 

independent life after having a stroke. Nevertheless, people can live with residual symptoms 

and post-stroke conditions affecting their health. Problem: Previous research shows that 

nurses are uncertain as to how patients' individual needs can be identified. They also find 

that it can be difficult to talk with patients about their condition after a stroke and therefore 

wishes better understanding of their experiences. Aim: To describe how patients experience 

life after stroke. Method: Systematic literature study of qualitative articles with descriptive 

synthesis. Result: The experiences presented in the result were divided into two themes. The 

theme Importance of relationships consists of two subthemes: Being alone and To need 

support. The theme A different perspective of the future consists of three subthemes: 

Changed self-image, Being uncertain and To accept changes. Conclusion: The result 

contributes to increased knowledge of how patients experience life after stroke, which 

provides better conditions for meeting stroke patients regardless of health care. An increased 

understanding of the phenomenon can help nurses to understand what health and suffering 

mean to the patient and thus meet patients on their own terms. 

 

Keywords: caring science, health, qualitative, suffering
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1 INLEDNING 

Många människor som haft stroke kan leva ett självständigt liv på grund av bättre kunskap 

om stroke och återhämtningsprocessen. Trots det kan dessa människor leva med 

kvarvarande symtom och tillstånd som påverkar deras liv efter stroke. Dessa är inte alltid 

synliga för andra, som till exempel hjärntrötthet och talsvårigheter. Stroke påverkar inte bara 

den fysiska och den psykiska hälsan utan även människors sociala hälsa. Under den 

verksamhetsförlagda utbildningen mötte vi flera patienter som tidigare i livet fått stroke och 

fortfarande påverkades av följderna. Vi blev intresserade av att veta mer om patienternas 

upplevelser efter stroke och hur det påverkade deras liv. 

 

På listan över intresseområden för examensarbete föreslog forskargruppen på MDH/HVV 

“patienters upplevelser av återhämtning/recovery (i olika kontext)”. Med tanke på våra 

erfarenheter från den verksamhetsförlagda utbildningen ville vi undersöka patienters 

upplevelser efter att ha fått en stroke. Sjuksköterskors möten med patienter som tidigare haft 

en stroke kan gynnas av förståelse för vad det innebär för deras livssituation. Det är viktigt 

att se människan och hälsan som en helhet och inte bara den sjukdom personen vårdas för 

vid det aktuella vårdtillfället. Med kunskap om patienters upplevelser efter stroke kan 

sjuksköterskan bättre förstå patienterna vilket ger bättre förutsättningar för individanpassad 

vård. 

2 BAKGRUND 

I detta avsnitt beskrivs definitioner av begrepp, en beskrivning av vad stroke är och vilka 

kvarvarande symtom och tillstånd som kan följa. Därefter beskrivs tidigare forskning om 

anhörigas upplevelser då en närstående har fått stroke, sjuksköterskors upplevelser av att 

vårda patienter som haft stroke samt sjuksköterskors ansvar. Sist beskrivs det valda 

teoretiska perspektivet för detta arbete samt en problemformulering. 

2.1 Definitioner av begrepp 

Nedan definieras begreppen patient och anhörig för att tydliggöra vad de innebär i detta 

arbete. Patient används för att beskriva personen som fått stroke och anhörig används för att 

beskriva en person som stödjer en annan. 
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2.1.1 Patient 

Enligt socialstyrelsens definition är en patient en person som erhåller eller är registrerad för 

att erhålla hälso- och sjukvård (Socialstyrelsen, 2017a). För tydlighetens skull kommer 

begreppet patient i detta examensarbete konsekvent användas för att beskriva personen som 

haft stroke. 

2.1.2 Anhörig 

I detta arbete används begreppet anhörig för att beskriva en person som stödjer en annan, i 

detta fall patienterna. Denna person kan vara någon inom familj och släkt eller en annan 

person som till exempel en vän eller granne (Socialstyrelsen, 2012). 

2.2 Stroke 

I Sverige får cirka 30 000 personer stroke varje år och över 80% är äldre än 65 år. Stroke är 

den tredje vanligaste dödsorsaken och den vanligaste orsaken till neurologiska 

funktionsnedsättningar (Riksstroke, 2017). Stroke är ett gemensamt namn för hjärninfarkt 

och hjärnblödning. Vid stroke skadas hjärnan i olika omfattning till följd av bristande 

blodtillförsel till hjärnans vävnad. Prevalensen i samhället ökar på grund av ett större antal 

äldre personer. Dagens akuta medicinska vård har kraftigt minskat dödligheten i stroke. 

Förbättrad kunskap om det akuta omhändertagandet och rehabilitering har medfört att fler 

personer kan leva ett självständigt liv efter stroke (Ericson & Ericson, 2012). Riskfaktorer 

som kan påverka att en person får stroke är hög ålder, hypertoni, typ 2-diabetes, 

hyperlipidemi och förmaksflimmer. Även livsstilsfaktorer som rökning, bristande kostvanor, 

fysisk inaktivitet och fetma är riskfaktorer för stroke (Wester, 2014). Stroke är ett akut 

tillstånd och två timmar efter symtomdebut bör patienten vara undersökt och 

omhändertagen i sjukhusvård då allvarlig syrebrist inträder redan efter några sekunder med 

kraftigt försämrad arteriell cirkulation (Ericson & Ericson, 2012). 

2.2.1 Kvarvarande symtom och tillstånd efter stroke 

Stroke påverkar olika neurologiska funktioner beroende på var i hjärnan skadan uppstår. 

Skadan kan omfatta enstaka funktioner eller orsaka stora kombinerade bortfall av 

funktioner. Kroppsliga funktioner som påverkas av stroke är exempelvis kontinens, 

sväljförmåga, känsel och motorik. Förlamning kan uppstå efter stroke, ofta halvsidig eller 

bara av en extremitet. Kommunikationsstörningar, afasi och dysartri, är vanligt hos personer 

som haft stroke. Afasi innebär svårigheter att hitta ord och dysartri innebär talsvårigheter. 

Problem kan uppstå gällande uppmärksamhet, minne och förmågan att planera och utföra 

aktiviteter. Smärta hos strokepatienter är ett vanligt problem till följd av att nervsystemet 

skadats. Aktiviteter i det dagliga livet, kommunikationen med andra och förmågan att klara 

av ett arbete eller att utöva fritidsintressen kan påverkas. Sex månader efter stroke behöver 

cirka en tredjedel av patienterna hjälp av minst en person för att klara av aktiviteter i det 

dagliga livet (Pessah-Rasmussen, 2014). Emotionella komplikationer förekommer hos en hög 
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andel patienter som haft stroke. Samsjuklighet är vanligt mellan emotionella komplikationer, 

exempelvis depression och ångest (Murray, 2014). Hjärntrötthetssyndrom är vanligt hos 

patienter som haft stroke. Det innebär att patienten lätt blir uttröttad vid mental 

ansträngning, har svårt med koncentration och närminne, är ljud och ljuskänslig, har en 

ökad känslosamhet samt en minskad simultankapacitet och stresstålighet (Pessah-

Rasmussen, 2014). 

2.3 Tidigare forskning 

Nedan presenteras tidigare forskning om hur det är att vara anhörig till en patient som fått 

stroke samt tidigare forskning om hur sjuksköterskor upplever att det är att vårda patienter 

som haft stroke. 

2.3.1 Att vara anhörig till en patient som fått stroke 

Efter att en patient haft en stroke kan anhöriga uppleva att de tvingas genomgå en 

anpassning och omstrukturering av sitt eget liv. För sitt eget välbefinnande upplever de att de 

behöver överge tanken på att återgå till livet som det tidigare var. Insikten av att situationen 

är oföränderlig kan leda till sorg och nedstämdhet (Bäckström & Sundin, 2009; Lawrence & 

Kinn, 2012). Förändringar av rollerna i hemmet ökar både den fysiska och psykiska 

belastningen för den anhöriga. De upplever att det har en negativ påverkan på såväl det 

fysiska som det känslomässiga välbefinnandet. Den ökade belastningen innebär att anhöriga 

kan uppleva att de är ensamma och isolerade i hemmet eftersom de inte längre kan umgås 

med vänner i samma utsträckning (Bulley, Shiels, Wilkie & Salisbury, 2010). Anhöriga 

beskriver att de är medvetna om att ett värdigt liv för patienten är beroende av deras närvaro 

och ork vilket kan upplevas som ett krav som är svårt att leva upp till och hantera. De kan 

därför uppleva att de är övergivna i en situation som är svår för dem att hantera. Anhöriga 

menar även att patientens sociala liv påverkas efter en stroke, från att tidigare varit socialt 

utåtriktade till att inta en passiv roll i relationer med vänner och bekanta (Wallengren, 

Segesten & Friberg, 2008). De beskriver dock en tacksamhet för att situationen inte var värre 

oavsett hur patienten påverkats av stroke (Cecil, Thomson, Parhoo & McCaughan, 2012). 

 

Chock beskrivs av anhöriga som en följd av att en patient får stroke vilket skapar en 

upplevelse av osäkerhet i vardagen. Detta står i vägen för och förändrar relationerna både till 

patienten och andra personer i deras närhet (Lawrence & Kinn, 2012; Cecil, et al., 2012). Det 

förekommer även oro över att förlora stöd av andra viktiga personer i omgivningen (Bulley et 

al., 2010). Anhöriga upplever oro över att patienten ska få en ny stroke och få fler 

komplikationer eller att de skulle råka ut för annan sjukdom eller skada som kan påverka 

hälsan negativt (Cecil et al., 2012; Wallengren et al., 2008). En ny medvetenhet av dödens 

närvaro och den fysiska kroppens skörhet upplevdes efter att en patient haft stroke 

(Lawrence & Kinn, 2012; Wallengren et al., 2008).  
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Sådant som patienten klarade av innan beskrivs som viktiga milstolpar i återhämtningen. 

Exempel på detta är att köra bil igen, att gå tillbaka till arbetslivet och aktiviteter som 

familjen gör tillsammans. De kan uppleva att patienten återhämtar sig kontinuerligt över tid 

men kan samtidigt vara medvetna om patientens kvarvarande symtom och tillstånd 

(Lawrence & Kinn, 2012). Bemötandet från vårdpersonal kan upplevas som bristfälligt då de 

anser att de blir exkluderade från samtal på grund av att information ges till patienten 

enskilt. De uttrycker att de är oförberedda på hur de kan möta vardagen i det förändrade livet 

tillsammans med patienten. Den information som de får upplevs ibland som otillräckligt eller 

irrelevant för deras specifika situation (Cecil, et al., 2012). 

2.3.2 Sjuksköterskors erfarenheter av att vårda patienter som haft stroke 

Sjuksköterskor upplever att de har en viktig roll i patienternas återhämtning efter stroke. 

Trots att den rollen kan upplevas krävande beskrivs arbetet med strokevård som 

tillfredställande (Barecca & Wilkins, 2008). De anser att det behövs tydliga strategier för att 

stödja optimala resultat och främja patienternas samstämmighet med vården. Sjuksköterskor 

beskriver att de är medvetna om att patienterna har individuella behov och att dessa behov 

behöver beaktas för patienternas återhämtning men att de är osäkra på hur de kan hjälpa 

patienterna att identifiera vilka behov de har (Rowat, Lawrence, Horsburgh, Legg & Smith, 

2009). Genom att identifiera patienternas kognitiva, känslomässiga och fysiska behov kan de 

ge individanpassad information och motivation. Att se patienterna som unika människor ses 

som en förutsättning för att ge god vård (Struwe, Baernholdt, Noerholm & Lind, 2013).  

Förberedelserna för det sociala livet ges inte lika stor uppmärksamhet som fysiska funktioner 

men anses ändå vara viktigt. De beskriver att de kan använda olika strategier för att stödja 

patienternas sociala återhämtning genom att uppmuntra dem att äta måltider i dagrummet 

tillsammans med andra patienter och hålla kontakten med vänner samt genom att arrangera 

sociala aktiviteter för patienterna att delta i under vårdtiden (Kvigne, Kirkevold & Gjengedal, 

2005). Skapandet av en relation med såväl patienter som anhöriga anses vara ett 

grundläggande stöd i patienternas återhämtning. Vägen mot en förbättrad hälsa anses vara 

patienternas förmåga att acceptera den förändrade situationen och på så vis anpassa sig till 

följderna av en stroke (Bennet, 2016). Att välja rätt strategi med hänsyn till vilka patienterna 

är som personer, vilken sinnesstämning de för tillfället befinner sig i och deras funktioner 

efter stroke är en utmaning och något sjuksköterskor beskriver att de försöker anpassa sig 

till. Uppmärksamhet riktas mot hur patienterna känner sig, om de är ledsna eller 

optimistiska, aktiva eller passiva. Motivation och beröm under hela återhämtningsprocessen 

framhålls som viktigt (Kvigne et al., 2005). 

Sjuksköterskor beskriver att patienternas mål eller behov inte alltid efterfrågas i vården, trots 

att de anser att detta skulle kunna ha en positiv inverkan på patienternas tillfrisknande. De 

beskriver även att patienterna ibland enbart accepterar att vårdpersonalen vet vad som är 

bäst för dem och gör bara som de blir tillsagda (Kvigne et al., 2005). Genom att målmedvetet 

använda positiv feedback, uppmuntran och empati beskriver de hur de kan hjälpa både 

patienter och deras anhöriga att ha en optimistisk inställning. Personlighetsdrag som en 

positiv attityd och beslutsamhet hos patienter och deras anhöriga anses vara en 
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grundläggande del av återhämtningsprocessen. Att lägga tonvikt på det patienterna klarar av 

att göra och betona sannolikheten i att de skulle fortsätta göra framsteg ses som en 

motiverande strategi. Insikten av att kanske inte kunna gå, köra bil eller göra andra 

aktiviteter upplevs vara svårt för patienterna att acceptera. De beskriver att de anser att de 

behöver bättre förståelse för patienternas upplevelser och anser att det är viktigt att ha en 

känslighet för patienternas känslomässiga välbefinnande för att förstå vad det kan vara som 

upprör eller oroar patienterna (Bennet, 2016). Sjuksköterskor upplever att det saknas 

evidensbaserade kommunikationsstrategier som kan ha positiv inverkan på patienternas 

inställning till sin egen vård. De saknar även stöd för hur de bäst kan diskutera med 

patienterna angående deras situation och tillstånd efter att ha fått en stroke men menar att 

organisationens struktur och forskningskultur sällan ger personalen möjligheter att ta sig an 

ny forskning inom området (Rowat et al., 2009). 

2.4 Sjuksköterskors ansvar 

Sjuksköterskors patientnära arbete ska baseras på en helhetssyn på människan och 

situationen som människan befinner sig i. Patienter ska ges möjligheter till att förbättra, 

bibehålla eller återfå sin hälsa. Att ge personcentrerad vård tillhör sjuksköterskors 

kompetensområde vilket innebär att se patienter och anhöriga som unika med olika behov 

och resurser. För att identifiera vad hälsa innebär för patienten behöver sjuksköterskan 

därför vara uppmärksam på vad som framgår av patientens berättelse. Sjuksköterskan ska ge 

utrymme åt patientens subjektiva upplevelse av hälsa tillsammans med objektiva data som 

finns tillgänglig, i bedömningen av patientens hälsotillstånd. Lagar, författningar och 

styrdokument utgör ramen för sjuksköterskans arbete inom hälso- och sjukvården (Svensk 

Sjuksköterskeförening, 2017). 

 

Sjuksköterskor ska i enlighet med 3 kap i Patientlagen (SFS 2014:821) informera patienten 

om sitt hälsotillstånd, vilka metoder som finns för undersökning, vård och behandling, vilka 

hjälpmedel de kan få, förväntat vård och behandlingsförlopp, risker, komplikationer, 

eftervård och vilka metoder som finns för att förebygga sjukdom eller skada. Enligt 5 kap i 

Patientlagen (SFS 2014:821) ska vården så långt som det är möjligt genomföras i samråd med 

patienten och patienten ska själv medverka i sin vård. Sjuksköterskor ska främja patientens 

medverkan i vård- eller behandlingsåtgärder och anpassa dessa efter patientens önskemål 

och individuella förutsättningar. 

Sjuksköterskor som arbetar inom strokevård följer Socialstyrelsens nationella riktlinjer för 

vård vid stroke (2017b) som innebär att akutvård kombineras med rehabilitering vilket 

minskar dödligheten och kvarvarande symtom och tillstånd hos patienter som haft stroke. 

Socialstyrelsen (2017b) rekommenderar att rehabiliteringen utformas efter patientens 

önskemål och behov och anpassas efter patientens specifika problem och mål. Detta för att 

göra det möjligt att inrikta vården på de uppgifter och aktiviteter som för patienten är 

relevanta och meningsfulla. Möjlighet till samtalsstöd behöver enligt Socialstyrelsen (2017b) 

finnas tillgängligt så länge som patienten kan tänkas behöva det för att kunna hantera 
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reaktionerna som är relaterade till insjuknandet men också de reaktioner som uppstår senare 

när patienten behöver lära sig hantera konsekvenserna som stroke kan medföra. 

2.5 Teoretiskt perspektiv 

I detta avsnitt beskrivs det teoretiska perspektivet som utgår från Katie Erikssons begrepp 

människa, hälsa och lidande. Teorin valdes då den grundas i en helhetssyn på människan 

vilket leder till att patienters upplevelser efter stroke bättre kan förstås. Människan behöver 

förstås som en odelbar helhet av kropp, själ och ande med unika begär, behov och problem. 

Hälsa kan enbart förstås i sitt sammanhang vilket gör att upplevelsen av den egna hälsan är 

unik och beror på situationen människan befinner sig i. Begreppet lidande beskrivs då 

lidande och hälsa är integrerade i varandra och är båda en del av alla människors liv. 

2.5.1 Människa 

Eriksson (1987a) beskriver människan som en unik enhet bestående av dimensionerna 

kropp, själ och ande. För att kunna förstå människan som en helhet behövs förståelse för 

delarna som utgör människan och insikt om att delarna och helheten är beroende av 

varandra. I ett vårdsammanhang betyder det att helheten kommer att påverkas oavsett vilken 

dimension av människan vården inriktar sig på. Människan vill ses som unik men samtidigt 

tillhöra ett sammanhang och befinner sig därför i en ständig kamp mellan vara och icke-vara, 

mellan självständighet och integration. Modet att existera och modet att existera som sig 

själv är grundförutsättningar för människan som en helhet. Människans livssituation hör 

därför samman med människans mod att möta villkoren hon ställs inför.  

Människan har begär, behov och problem. Människans mest grundläggande begär är begäret 

efter liv och begäret efter kärlek. Livsbegäret är strävan efter att finna mening i livet, 

upprätthålla biologisk balans och skydda sig mot faror. Begäret efter kärlek och delaktighet 

uttrycks i relationer till andra (Eriksson, 2014). Människan har även begär efter att hitta sin 

bestämda plats i tillvaron. Att bli berövad sin egen plats innebär ett problem för människan 

då begäret efter sin egen plats är en del av människans behov av kärlek. Vilka begär 

människan har styrs av människans egna uppfattning om vad som anses möjligt i situationen 

hon befinner sig i. Om hon tror att möjligheterna att tillgodose dessa begär finns i omvärlden 

kommer anpassning ske till miljön. Människan kan även ha ett absolut begär vilket styrs av 

uppfattningen om vad andra människor kan erbjuda. När möjligheterna anses finnas i 

relation till andra kan människan känna begär som längtan, hopp och önskan (Eriksson, 

1987b). 

Människan har olika slags behov vilka är begärens objektiva sida. Hon har biologiska och 

emotionella behov. Kulturella och sociala behov är exempel på människans behov av makt, 

utrymme, tradition och identitet. Människans behov av utveckling innefattar relationsbehov, 

behov av upplevelser, nyfikenhet, spänningsbehov och behov av självförverkligande. Alla 

dessa behov tillhör människans begär av att bli bekräftad och att kunna utvecklas till den hon 

är menad att vara. Andliga behov är människans behov av det estetiska, moraliska/etiska och 
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det religiösa. Människan ställs inför ett problem när hon inte kan möta villkoren i sin 

situation. Det tydliggörs när problemet leder till förändringar i människans dagliga liv. Ett 

problem behöver lösas för att inte bli ett hinder för människans utveckling som en helhet 

(Eriksson, 2014). 

2.5.2 Hälsa 

Hälsa beskrivs av Eriksson (1984) som ett tillstånd av friskhet, sundhet och välbefinnande 

men inte nödvändigtvis som frånvaro av sjukdom. Friskhet innebär att den fysiska kroppen 

fyller sin funktion i en aktuell situation och att de värden som kan mätas för att kontrollera 

funktionen är inom givna referensvärden. Sundhet syftar till den psykiska hälsan som inte är 

mätbar på samma sätt som den fysiska kroppens funktioner. Välbefinnande uttrycker en 

känsla hos människan och är relaterat till hennes inre upplevelser av hälsa. Upplevelsen av 

hälsa kan även påverkas av faktorer i miljön människan lever i. Det kan exempelvis vara 

samhällsnormer eller förväntningar på roller som människan ska uppfylla. Friskhet, sundhet 

och välbefinnande förekommer i olika grader och kombinationer hos olika människor. Hälsa 

som fenomen kan enbart förstås i sitt sammanhang vilket gör att upplevelsen av den egna 

hälsan är unik och beror på situationen människan befinner sig i. 

Enligt Eriksson (1987a) är förutsättningen för hälsa att människan kan uppleva tro, hopp och 

kärlek. Dessa element är förutsättningarna för att människan ska vara en helhet, vara hälsa. 

Att vara hälsa innebär att människan i sitt sammanhang tillsammans med vänner och familj 

vårdar sig själv genom att ansa, leka och lära. Ansning är ett uttryck för vänskap, att leka är 

ett uttryck för lust och önskningar och lärandet innebär en ständig utveckling och förändring. 

Genom dessa handlingar och i samspel med vänner och familj kan människan skapa 

kroppsligt välbefinnande och uppleva sig som en helhet och att hon är hälsa (Eriksson, 

1987a). För att förstå vad hälsa innebär för människan behöver hennes subjektiva upplevelse 

av välbefinnande tas hänsyn till. Den subjektiva upplevelsen innefattar vad hälsa och 

sjukdom har för betydelse för människans liv. Detta innebär att en människa kan uppleva 

hälsa trots att det finns objektiva tecken på ohälsa (Eriksson, 2014). 

Hälsa är en rörelse mellan tre nivåer: ha, vara och varda. Att ha hälsa innebär att människan 

tänker och agerar i syfte att leva hälsosamt för att undvika sjukdom. Det kan uppnås genom 

goda levnadsvanor och att undvika hälsorisker. Vad som är hälsosamt är inte kopplat till den 

enskilda individen utan grundar sig i en objektiv syn på hälsa. Hälsa som varande innebär att 

människan strävar efter välbefinnande som grundar sig i att människan har en förståelse för 

sambandet mellan fysiska och psykiska faktorer som kan påverka den egna hälsan. 

Människan vill nå balans och harmoni genom att tillfredsställa sina behov. Förutom en inre 

balans eftersträvas balans i relationer och livet som helhet. Hälsa som vardande innebär att 

människan funderar över frågor om livet och lidande och strävar efter en försoning med sina 

omständigheter (Eriksson, Bondas-Salonen, Herberts, Lindholm, Matilainen, 1995). 
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2.5.3 Lidande 

Att lida är att leva och utgör en del av allt mänskligt liv. Vad lidande innebär är något som är 

unikt för varje människa. Lidande och hälsa är integrerade i varandra och är en del i alla 

människors liv. Lidande är relaterat till de sammanhang människan lever i. Är det sociala 

sammanhanget det viktigaste för en människa kan lidande vara känslan av att bli utestängd 

från kamratskapet och inte känna att hon har en position i sin tillvaro. För människan som 

känner frihet genom att tillfredsställa sina egna behov och vara den hon är kan lidandet vara 

att uppleva att hon inte är förstådd och att ingen kan ge henne det hon behöver. Lidandet är i 

sig självt ont och utan mening men kan tillskrivas mening om människan kan gå igenom det. 

För att kunna skapa mening i lidandet behöver människan försonas med sin situation och på 

så sätt finna både möjligheter och mening. Människan behöver även förstå att om hon inte 

kan ändra omständigheterna måste hon ändra sin inställning till omständigheterna vilket gör 

att människan kan få ny insikt och ett vidare perspektiv (Eriksson, 1994). 

Lidande kan, likt hälsa, ses på nivåerna ha, vara, varda. När människan har ett lidande är hon 

främmande för sig själv och sina begär och kan då inte heller se sina möjligheter, hon flyr 

från sitt lidande och försöker bortförklara det. Att vara i lidandet innebär att människan 

söker efter helhet och försöker lindra sitt lidande kortsiktigt genom behovstillfredsställelse. 

Att vara i lidande är inte tillräckligt och även fast behoven är tillfredsställda kommer 

människan känna en ökande oro som så småningom kommer driva henne vidare. Att varda i 

lidandet är lidandets kamp vilket innebär att människan erkänner sitt lidande och vågar vara 

i det. Om människan inte erkänner sitt lidande och ser det som en del av både hälsa och livet 

hotar det hennes möjlighet att växa i sitt lidande och bli en hel människa. Lidandet som inte 

går att formulera bär människan inom sig. Det lidandet har frambringats av känslor av 

otillräcklighet, självfördömelse och oförmåga att leva livet som hon önskar. Människan kan få 

mod och kraft att kämpa när hon får verklig tröst av en annan människa. Att veta att hon har 

en kärleksfull famn hos en annan bekräftar henne och ger henne mod att kämpa i lidandets 

kamp (Eriksson, 1994). 

2.6 Problemformulering 

Fler patienter överlever det akuta skedet av stroke och kan återgå till ett självständigt liv på 

grund av att den akuta vården för stroke har förbättrats och kunskapen om återhämtningen 

har ökat. Att få stroke kan innebära förändringar i det dagliga livet för människan som fått 

stroke. I tidigare forskning beskriver anhöriga att de kan uppleva sig som oförberedda på hur 

de ska ta sig an vardagen i det förändrade livet tillsammans med den som fått stroke vilket 

skapar en upplevelse av osäkerhet. Tidigare forskning ur sjuksköterskors perspektiv 

beskriver vikten av att ha en känslighet för patienternas känslomässiga välbefinnande för att 

förstå vad de går igenom. I tidigare forskning beskriver sjuksköterskor att de behöver bättre 

förståelse för patienternas upplevelser men att det kan vara svårt att samtala med 

patienterna när det gäller deras situation och att det saknas kunskap om hur de kan hantera 

detta. Det framgår även att sjuksköterskor är medvetna om att patienterna har olika behov 

men att de är osäkra på hur de kan hjälpa patienterna att identifiera dessa behov. Att se 

patienter och deras anhöriga som unika med olika behov och resurser tillhör sjuksköterskans 
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kompetensområde. Genom att se varje människa som en enhet av kropp, själ och ande kan 

patienten förstås som en unik helhet som bör vårdas därefter. Sjuksköterskan behöver därför 

vara uppmärksam på vad som framgår av patientens berättelse. På så vis kan patientens 

kognitiva, känslomässiga och fysiska behov, begär och problem identifieras vilket ökar 

förutsättningarna för god vård. Med kunskap om patienters upplevelser kan sjuksköterskor 

få bättre förståelse för patienten som människa och vad hälsa och lidande innebär för 

patienten. 

3 SYFTE 

Syftet är att beskriva hur patienter upplever livet efter stroke. 

4 METOD 

Detta avsnitt beskriver den valda metoden för arbetet samt tillvägagångssättet för urval och 

datainsamling. Vidare beskrivs dataanalysen och hur den genomförts. Avsnittet avslutas med 

etiska överväganden 

4.1 Val av metod 

Metoden som valdes för att svara på syftet var systematisk litteraturstudie med deskriptiv 

syntes enligt Evans (2002). Systematiska litteraturstudier baseras på data från primärkällor i 

publicerade vetenskapliga artiklar (Axelsson, 2012). En kvalitativ ansats används för att 

skapa förståelse för personers livssituation och upplevelser (Segesten, 2012). Metoden ansågs 

vara lämplig för examensarbetet då den enligt Evans (2002) gör det möjligt att identifiera, 

värdera och sammanfatta resultaten av forskningsevidens och beskriva forskningsresultat 

utan att omtolka redan publicerade data vilket ger en översikt av forskningens fynd, teman 

och betydande problem. 

4.2 Urval och datainsamling 

Enligt Evans (2002) är det första steget att välja vilken typ av artiklar som ska användas och 

sedan samla in dessa. Artiklar med kvalitativ ansats valdes för detta examensarbete. 

Artikelsökningen genomfördes genom att söka i databaserna Cinahl Plus och Pubmed. Dessa 

databaser valdes då de är två databaser med stor tillgång till vetenskapliga artiklar. 
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Inklusionskriterier används vid sökning i databaser för att få fram ett urval av artiklar av 

liknande karaktär att använda i litteraturstudien (Evans, 2002). I detta arbete var 

inklusionskriterierna att artiklarna skulle vara ur patientens perspektiv, att patienten tidigare 

haft stroke och levde i länder med liknande levnadsvillkor samt även att artiklarna var 

kvalitativa primärkällor. Utgivningsåren begränsades till 2007–2017. Inga begränsningar har 

gjorts gällande ålder och kön på de som deltagit i studierna och inte heller hur mycket eller 

lite tid som passerat sedan de haft stroke. Även exklusionskriterier har använts vid 

artikelsökning för att gallra ut artiklar som inte var relevanta för syftet. Exklusionskriterier 

var artiklar som handlade om patienternas upplevelser i akutfasen av stroke samt artiklar där 

patienterna var inlagda som patienter på sjukhus vid tiden för intervjuerna som artiklarnas 

resultat baserats på. 

Alla sökord har varit på engelska och kommit från databasernas egna ämnesordsregister. De 

sökord som använts är: stroke, patient, survivor, coping, rehabilitation, life experience, 

lived experience, perception of health, adaptation, suffering, complications, attitude, 

attitude to disability, activities of daily living, recover, quality of life och time factors. Dessa 

sökord har använts i olika kombinationer och med olika ändelser. I databassökningen har 

trunkeringstecken (*) använts för att vidga sökningar och AND och NOT har använts för att 

begränsa sökningar. Exempel på hur detta använts i artikelsökningen i detta arbete var att 

söka på till exempel stroke AND patient* vilket begränsade sökningen då den enbart 

genererade artiklar innehållande båda dessa sökord och genom att skriva patient* breddades 

sökningen då inga ändelser uteslöts. De sökord som använts i kombination med NOT var 

caregiver, family, carer och relative. Genom att skriva till exempel NOT caregiver i sökfältet 

kunde artiklar som inte var ur ett patientperspektiv gallras ut och på så sätt begränsa 

sökningen och antalet resultat. 

Databassökningen genererade totalt 476 artiklar där titlarna på alla artiklar lästes för att 

urskilja vilka artiklar som skulle kunna vara relevanta för syftet. Av dessa lästes 46 artiklar i 

sin helhet. Dessa artiklar uppfyllde alla inklusionskriterier. Tjugosex artiklar valdes bort efter 

en första läsning med hjälp av exklusionskriterierna. De kvarvarande 20 artiklarna 

kvalitetsgranskades enligt Fribergs (2012) förslag på 14 frågor att använda vid granskning av 

kvalitativa studier. Frågorna omformulerades till ja och nej frågor för att ge varje artikel ett 

poäng för varje ja och på så sätt bedöma kvaliteten. Det bedömdes att 0–5 poäng var låg 

kvalitet, 6–10 var medelhög kvalitet och att 11–14 poäng var hög kvalitet. Endast artiklar med 

hög kvalitet enligt kvalitetsgranskningen har använts i detta examensarbete. Arton av 

artiklarna fick minst 11 poäng i kvalitetsgranskningen. Fyra av dem valdes bort då de inte fick 

poäng på granskningsfrågor gällande resultatets tydlighet eller undersökningspersonerna och 

situationen då dessa frågor ansågs vara betydelsefulla för artiklarnas kvalitet. Efter denna 

granskning återstod fjorton artiklar och det är dessa som använts i resultatdelen. Sökmatris 

med vilken databas som använts, sökord, antal träffar, antal lästa abstracts, antal lästa 

artiklar samt hur många artiklar som valdes i varje sökning redovisas i bilaga A. Artikelmatris 

med författare, årtal, tidskrift, land, titel, syfte, metod, resultat och poäng av 

kvalitetsgranskning redovisas i bilaga B. Frågorna som använts för kvalitetsgranskning 

redovisas i bilaga C. 
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4.3 Dataanalys och genomförande 

Det andra steget enligt Evans (2002) är att läsa och läsa om artiklarna och för att sedan 

identifiera nyckelfynd vilket är meningar eller stycken ur en artikels resultat som är 

intressanta för att svara på arbetets syfte. Alla artiklarna tilldelades först ett nummer. Sedan 

lästes alla artiklar noggrant igenom flera gånger för att god förståelse för innehållet skulle 

erhållas. Först lästes artiklarna och anteckningar gjordes för att se övergripande skillnader 

och likheter. Likheter och skillnader grupperades med hjälp av färgkodning. Sedan skrevs 

artiklarna ut på papper, lästes om och nyckelfynd identifierades och klipptes ut. De utklippta 

nyckelfynden numrerades med samma nummer som artikeln de kom ifrån för att de skulle 

kunna identifieras. Totalt identifierades 130 nyckelfynd. 

 

Det tredje steget enligt Evans (2002) syftar till att identifiera och sammanställa teman och 

utifrån dessa ska subteman skapas med syfte att öka förståelsen för fenomenet som skall 

beskrivas.  Nyckelfynden har analyserats för att identifiera gemensamma teman. När 

nyckelfynden var utklippta ur alla artiklar lades dessa ut och grupperades efter likheter och 

skillnader vilket resulterade i två teman. Utifrån de likheter och skillnader som identifierats i 

resultatets två teman kunde subteman då skapas. I enlighet med Evans (2002) tredje steg har 

teman och subteman kontinuerligt omprövats för att kontrollera att innehållet i dessa är 

sammanhängande. Denna process resulterade i två teman med tillhörande två respektive tre 

subteman vilka presenteras i resultatet. Det fjärde och sista steget enligt Evans (2002) är att 

beskriva fenomenet och dess teman och subteman i löpande text med stöd från artiklarna 

som använts. I detta examensarbete återfinns detta i resultatdelen. 

Tabell 1: Exempel på nyckelfynd, subtema och tema. 

Art. nr Nyckelfynd Subtema Tema 

14 Loneliness, loss of contact with friends and colleagues, 
and longing to belong in work communities was 
expressed. 

 

 

 

Att vara 

ensam 

 

 

 

 

Relation-

ernas 

betydelse 

12 Other people’s perception of them and having fewer 
social contacts were conditions that had a negative 
emotional impact on most participants and gave them a 
sense of isolation.  

 
6 Social support from family, friends and stroke support 

groups was the first thing mentioned by all groups as 
helpful throughout recovery.  

 

 

Att 

behöva 

stöd 1 Vital to assisting with the participant’s journey to 
recovery was the support received from family 
members 
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4.4 Etiska överväganden 

Säkerställande av forskningens kvalitet och att den är moraliskt acceptabel är enligt CODEX 

(2017a) forskarens ansvar. Alla artiklar som använts i detta arbete är bearbetat material som 

är publicerat i vetenskapliga tidskrifter och i alla artiklar finns etiska överväganden samt 

etiskt godkännande, vilket säkrar kvalitet och etik i insamlade data. Oredlighet i forskning 

innebär bland annat att fabricera, förfalska och avsiktligt förvränga data (CODEX, 2017b). 

För att undvika dessa oredligheter har all data analyserats textnära och utan tolkningar i 

största möjliga mån.  

Enligt Vetenskapsrådets (2017) etiska riktlinjer för god forskningssed bör all forskning ha ett 

tydligt syfte, metoden som används ska förklaras och hanteras korrekt. Ett arbete bör vara 

välorganiserat och präglas av ordning och struktur och data som samlas in ska analyseras och 

granskas med ett kritiskt förhållningssätt. I detta arbete har dessa riktlinjer tagits hänsyn till 

på så vis att syftet finns tydligt formulerat, metoden är väl beskriven och arbetets resultat är 

utformat efter den valda metoden. Data har granskats enligt frågorna i bilaga C och urvalet av 

artiklar redovisas i bilaga A i vilken det blir synligt att många artiklar valts bort då de inte 

uppfyllt de krav som ställts. Examensarbetet är välorganiserat genom innehållsförteckning 

och rubriker vilket gör arbetet överskådligt för läsaren. 

5 RESULTAT 

Resultatet av analysen med syfte att beskriva hur patienter upplever livet efter stroke 

presenteras i två teman innehållande två respektive tre subteman vardera. 

Tabell 2: Tabell över teman och subteman 

Tema Subtema 

 

Relationernas betydelse 

Att vara ensam 

Att behöva stöd 

 

Ett annat perspektiv på 

framtiden 

Förändrad bild av sig själv 

Att vara osäker 

Att acceptera förändringar 
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5.1 Relationernas betydelse 

Efter att de haft stroke kunde patienterna känna sig ensamma på grund av att de tappade 

kontakten med andra, att de var oroliga för hur de skulle uppfattas och att andra ibland 

undvek dem. Patienterna beskrev även att de kunde behöva stöd från andra för att känna sig 

som en del av en gemenskap och för att bli förstådda. Relationernas betydelse visar sig i detta 

tema i två subteman: Att vara ensam och Att behöva stöd. 

5.1.1 Att vara ensam 

Patienterna upplevde att de var ensamma på grund av att de förlorat kontakten med vänner 

och kollegor efter att ha fått en stroke (Erikson, Karlsson & Tham, 2016; Leahy, Desmond, 

Coughlan, O’Neill & Collins, 2016; Pallesen, 2014; Taule & Råheim, 2014). Patienterna kunde 

uppleva att de var ensamma då de ibland undvek att vara tillsammans med andra. De 

uttryckte att de var bekymrade över hur andra personer skulle uppfatta dem. De var rädda att 

de skulle ses som självcentrerade och trista på grund av de kognitiva förändringarna efter 

stroke och att detta också skulle påverka hur de blev behandlade av andra (Kuluski, Dow, 

Locock, Lyons & Lasserson, 2014; Pallesen, 2014; Taule & Råheim, 2014). De beskrev att 

sociala sammanhang och relationer med andra kunde bli en påminnelse av hur livet var 

innan och därför kunde patienterna ibland välja ensamhet fastän de önskade samspel med 

andra människor (Carlsson, Möller & Blomstrand, 2009; Kuluski et al., 2014; Taule & 

Råheim, 2014). 

 

Patienterna kunde också uppleva att de var ensamma när kroppen inte klarade av den fysiska 

påfrestningen av att delta i aktiviteter och sociala sammanhang. När förändrade fysiska och 

kognitiva förmågor blev ett hinder för deras deltagande i aktiviteter upplevde patienterna att 

de isolerades från det sociala liv de hade innan (Eilertsen, Kirkevold & Björk, 2010; Erikson 

et al., 2016; Kuluski et al.,2014; Pallesen, 2014; Taule & Råheim, 2014). Patienterna beskrev 

att de kunde uppleva att de var ensamma trots att de deltog i aktiviteter med andra 

(Brunborg & Ytrehus, 2014). De kunde även uppleva att de var ensamma på grund av att de 

blivit svikna av människor i deras närhet som inte fanns där för dem när de behövde det 

(Anderson & Whitfield, 2013; Erikson et.al, 2016; Pallesen 2014).  

 

(...) And you lose all your friends, who you thought were your friends. You fell off the face of 

the earth it seems. I don’t know why, but it’s one of the hardest things I had to deal with. I was 

in the hospital and I don’t think half of them came to see me, ever(...) (Anderson & Whitfield, 

2013, s. 824). 

  

Patienterna beskrev att de upplevde att de var ensamma på grund av att människor i deras 

omgivning undvek dem på offentliga platser, sociala sammankomster eller för de inte blev 

tillfrågade att delta på samma sätt som innan (Anderson & Whitfield, 2013; Leahy, et al., 

2016; Pallesen, 2014). 
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5.1.2 Att behöva stöd 

Patienterna beskrev att anhöriga gav dem praktiskt och emotionellt stöd i livet. Stödet som 

de beskrev upplevdes som uppmuntrande och som att de kände att de var värdefulla i 

relationerna. De uttryckte att stödet var avgörande för att de skulle känna sig som en del av 

en gemenskap (Anderson & Whitfield, 2013; Brunborg & Ytrehus, 2014; Casey, Murphy, 

Cooney & O’Shea, 2008; Kessler, Dubouloz, Urbanowski & Egan, 2009; Pallesen, 2014). 

Patienterna menade att anhörigas stöd var avgörande för framsteg i återhämtningen efter 

stroke. Anhöriga som hade en optimistisk inställning till patienternas möjligheter att återfå 

kapaciteten beskrevs som ett motiverande stöd (Anderson & Whitfield, 2013). Att ses som 

kapabel av anhöriga och då bli delaktig i aktiviteter och vardag upplevdes som ett 

betydelsefullt stöd (Anderson & Whitfield, 2013; Kessler et al., 2009). Även fast patienterna 

beskrev att de behövde stöd så betonades betydelsen av att känna att de kunde vara 

självständiga. I välmening kunde anhöriga ibland ta över i olika sammanhang där 

patienterna skulle utföra en handling, vilket kunde minska patienternas känsla av att klara av 

dessa handlingar själva. De kunde då uppleva att stödet från andra stod i vägen för deras 

självständighet (Ahuja et al., 2013; Anderson & Whitfield, 2013). 

 

De uttryckte ett behov av att dela med sig av erfarenheter med andra personer som haft en 

stroke. Patienterna beskrev att det var lättare att hantera sin situation om det fanns 

möjligheter att samtala med människor som haft stroke, vars livssituation de kunde relatera 

till (Ahuja et al., 2013; Carlsson et al., 2009; Ch’ng, French & McLean, 2008; Kessler et al., 

2009; Leahy et al., 2016). 

You could speak about everything, and no one found you stupid. Everyone had the same 

experiences. When I say the same things at home, well, they kind of listen, but I feel like they 

don’t understand what I’m talking about (Carlsson et al., 2009, s. 779).  

 

Stödet från andra med liknande erfarenheter ansågs viktigt och de upplevde att de fick en 

möjlighet att bli förstådda (Ahuja et al., 2013; Carlsson et al., 2009; Ch’ng et al., 2008; 

Kessler et al., 2009; Leahy et al., 2016). Patienterna upplevde att interaktionen med andra 

som haft stroke möjliggjorde ett utbyte av kunskap som innebar att de kunde hjälpa och 

stötta varandra. De uttryckte även att tillhörigheten med andra personer som haft stroke 

kunde bidra till en optimistisk syn på tillvaron när de påmindes om att det fanns personer 

med liknande erfarenheter (Kessler et al., 2009). 

5.2 Ett annat perspektiv på framtiden 

Patienter som haft stroke beskrev att de förlorat sitt tidigare jag och sin roll i hemmet samt 

arbetslivet. Även de planer och ambitioner som de tidigare haft och sett som en del av sig 

själva gick förlorade. Att få en stroke innebar för patienterna en ökad medvetenhet om sin 

framtid. De upplevde osäkerhet angående de egna förmågorna och möjligheterna de hade i 

livet. De beskrev även att de behövde acceptera den nya situationen för att gå vidare och de 
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förutsättningar som ansågs betydande. I detta tema beskrivs patienters tankar om framtiden 

i tre subteman: Förändrad bild av sig själv, Att vara osäker och Att acceptera förändringar. 

5.2.1 Förändrad bild av sig själv 

Efter stroke upplevde patienterna att deras bild av sig själva förändrats (Anderson & 

Whitfield, 2013; Casey et al., 2008; Eilertsen et al., 2010; Kuluski et al., 2014; Leahy et al., 

2016; Taule & Råheim, 2014). De uttryckte att självbilden förändrades på grund av de 

förlorat sitt tidigare jag (Casey et al., 2008; Eilertsen et al., 2010; Leahy et al., 2016; Kuluski 

et al., 2014). “[It’s] as if somebody came in the middle of the night on the 16th of December 

and stole part of me and I have never got it back.’’ (Kuluski et al., 2014, s 6). De beskrev att 

de definierade sitt tidigare jag som de ambitioner, livsplaner och förmågor som de hade 

innan stroke (Casey et al., 2008; Eilertsen et al., 2010; Leahy et al., 2016; Kuluski et al., 

2014). När patienterna jämförde de begränsade kroppsliga förmågorna med kapaciteten de 

hade innan stroke förändrades bilden de hade av sig själva (Eriksson et al., 2016; Taule & 

Råheim, 2014). Självbilden upplevdes som förändrad då de inte längre klarade av att uppfylla 

tidigare roller vilket kunde vara praktiska roller i hushållet eller i egenskap av partner, 

förälder och vän (Casey et al., 2008; Eilertsen et al., 2010; Kuluski et al., 2014). De som inte 

längre kunde arbeta efter stroke miste sin yrkesroll och beskrev att de sett yrkesrollen som en 

del av deras identitet. När de inte längre hade kvar den rollen uttryckte patienterna att det 

var svårt att definiera sig själva (Casey et al., 2008; Erikson et al., 2016; Kuluski et al., 2014; 

Taule & Råheim, 2014). Patienterna såg sig själva som främmande och upplevde att de 

behövde lära känna sig själva på nytt (Taule & Råheim, 2014). De ansåg att de behövde 

omdefiniera sig själva efter att självbilden förändrats och menade att de kunde stärka sin 

självbild genom att delta i aktiviteter som de gjorde innan stroke (Ahuja et al., 2013; 

Anderson & Whitfield, 2013; Kessler et al., 2009; Kuluski et al., 2014). 

Patienterna beskrev att de förlorat vänner och bekanta efter stroke vilket påverkade hur de 

såg sig själva. De uttryckte även att förlorad självständighet innebar en betydande förändring 

av deras självuppfattning (Pallesen, 2014). De beskrev att de efter stroke kunde se sig själva 

som förändrade och åldrade. De uttryckte att de åldrats i förtid på grund av följder av stroke 

som till exempel ett försämrat minne vilket de främst förknippade som något som drabbade 

äldre människor (Leahy et al., 2016). Bilden de hade av sig själva kunde också upplevas som 

förändrad på grund av att de var obekväma med de kroppsliga förändringarna och de 

upplevde att de var oattraktiva vilket påverkade hur de interagerade tillsammans med andra 

(Ch’ng et al., 2008). Patienterna beskrev att bilden de hade av sig själva var betydande på 

grund av att positiv uppfattning av sig själva var viktig för att kunna hantera sin livssituation 

efter att ha fått en stroke (Taule & Råheim, 2014).  

5.2.2 Att vara osäker 

Patienterna upplevde osäkerhet kring sin hälsa och risken för att få en ny stroke. 

Upplevelserna av osäkerhet kring sin hälsa beskrevs som att de tänkte mer på framtiden, livet 

och döden än vad de gjorde innan de fått stroke (Brunborg & Ytrehus, 2013; Carlsson, Möller 
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& Blomstrand, 2009; Kessler et al., 2009; Simeone, Savini, Cohen, Alvaro & Vellone 2015; 

Taule & Råheim, 2014; Eilertsen et al., 2010). 

Well, the stroke is an event that marks you, that changes your life. All seems reduced to a kind 

of precarious sensation. Shortly, you realise that nothing is certain anymore, no one has 

certainty. But when you have been affected by stroke you realise that in a few minutes you can 

leave everything and everyone (Simeone et al., 2015, s. 164) 

De fysiska och kognitiva förmågorna som förändrats beskrevs av patienterna ge upphov till 

känslor av osäkerhet. De uttryckte att det var svårt att veta om det var möjligt att klara av 

samma saker som de klarade innan eller om de var tvungna att acceptera en förändrad 

tillvaro (Carlsson et al., 2009; Ch’ng et al., 2008; Eilertsen et al., 2010; Pallesen, 2014; 

Simeone et al., 2015; Taule & Råheim, 2014). På grund av att det kunde ta längre tid att 

genomföra aktiviteter och utföra sysslor efter att de haft stroke beskrev patienterna att de 

kände sig osäkra gällande huruvida de skulle hinna med det de påbörjat eller om de skulle 

tvingas lämna sin uppgift ofärdig (Taule & Råheim, 2014). Patienterna var medvetna om de 

riskfaktorer som förknippades med stroke. De upplevde att de var osäkra på om de hade 

tillräckligt goda levnadsvanor gällande dessa riskfaktorer som till exempel alkohol, tobak och 

kostvanor för att undvika en ny stroke. De var även osäkra på hur mycket fysisk aktivitet som 

var tillräckligt och var oroliga att för hård fysisk aktivitet skulle kunna göra så att de fick en 

ny stroke (Brunborg & Ytrehus, 2013; Eilertsen et al., 2010). 

 

De upplevde att det bland anhöriga och vårdpersonal fanns outtalade förväntningar och 

föreställningar gällande hur väl de återhämtat sig efter en viss tid. Att inte veta hur väl de 

levde upp till dessa föreställningar och förväntningar upplevdes av patienterna som en 

konstant orsak till osäkerhet på de egna förmågorna (Ch’ng et al., 2008). Osäkerhet beskrevs 

i olika situationer i livet. Patienterna beskrev att de kunde uppleva osäkerhet när det gällde 

möjligheter att arbeta och om de klarade av att gå ut själva på grund av försämrad balans 

(Anderson & Whitfield, 2013; Kessler et al., 2009; Taule & Råheim, 2014). Stroke ansågs ha 

förändrat rollerna i partnerrelationer. Osäkerhet beskrevs då de reflekterade över 

möjligheterna att bevara och leva i relationer med partners (Ch’ng et al., 2008; Kuluski et al., 

2014; Leahy et al., 2016). De yngre patienterna beskrev att de kunde uppleva att de var 

osäkra på vilka möjligheter de hade att bilda familj efter stroke. De beskrev att de både blev 

avrådda att skaffa barn av vårdpersonal och att de själva valde att avstå på grund av att de 

upplevde osäkerhet kring hur de skulle klara av det (Ch’ng et al., 2008; Kuluski et al., 2014; 

Leahy et al., 2016). 

5.2.3 Att acceptera förändringar 

När patienterna funnit sig i situationen efter stroke kunde de se på sin hälsa på ett positivt 

sätt (Ahuja, et al., 2013; Brunborg & Ytrehus, 2014; Casey, et al., 2008; Ch’ng et al., 2008). 

Förmågan att vara flexibel framhölls som en förutsättning för att kunna acceptera situationen 

(Ahuja, et al., 2013, Pallesen, 2014; Anderson & Whitfield, 2013). De identifierade att 

personlighetsdrag som optimism, viljestyrka och beslutsamhet kunde hjälpa dem att 

acceptera hur livet blivit (Brunborg & Ytrehus, 2014; Carlsson, et al., 2009; Pallesen, 2014; 
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Anderson & Whitfield, 2013). Patienterna strävade efter att komma till freds med att livet 

inte kunde bli som det var innan vilket beskrevs som en stor utmaning. Försämringar av 

situationen och förändringar som de själva ansåg vara negativa beskrevs som svåra men 

nödvändiga att acceptera för att leva vidare (Ch’ng et al., 2008; Pallesen, 2014; Taule & 

Råheim, 2014).  

I had been through the stage of thinking that I would try to do all the things I used to do and 

get back to normal. I realized that I needed to modify things a bit and put some boundaries 

around it, but it was a struggle (Ch’ng et al., 2008, s. 1140). 

Patienterna beskrev att när de kunde delta i aktiviteter som ansågs meningsfulla hjälpte det 

dem att acceptera förändringarna. Dessa aktiviteter kunde vara helt nya eller sådant de 

deltog i innan stroke men nu på ett sätt som passade deras förmågor (Carlsson et al., 2009; 

Ch’ng et al., 2008; Erikson et al., 2016). Patienterna beskrev att de behövde acceptera att de 

var i behov av hjälp i olika situationer som de kroppsligt eller kognitivt inte kunde klara av 

själva efter stroke (Ch’ng et al., 2008; Erikson et al., 2016; Kuluski et al., 2014). Att vara i 

behov av hjälp från andra människor ansåg de vara en omständighet som de behövde lära sig 

att acceptera. Patienterna upplevde att det var möjligt att acceptera det förändrade livet men 

att det innebar att de behövde överge tanken på att livet kunde bli som det var innan (Ch’ng 

et al., 2008). De ansåg att det var nödvändigt att göra det bästa av sin situation och att 

anpassa sig efter sin kapacitet för att lära sig att hantera den nya livssituationen (Ahuja et al., 

2013; Casey et al., 2008). Att omvärdera betydelsen av olika situationer och aktiviteter, 

undvika situationer som skapade obehag och att ha positiva tankar ansågs vara viktigt för att 

kunna acceptera situationen. Bekräftelse av andra och att lita på sin egen kapacitet ansågs 

vara betydelsefullt (Carlsson et al., 2009). De beskrev att det var nödvändigt att acceptera 

sina brister men att det även var nödvändigt att få känna att de lyckades ibland (Carlsson et 

al., 2009; Taule & Råheim, 2014). Patienterna menade att information om sitt tillstånd, vad 

som hade hänt dem, hur de kunde förebygga en ny stroke och information om deras 

möjligheter i livet var förutsättningar för acceptans (Ahuja et al., 2013; Ch’ng et al., 2008; 

Kessler et al., 2009; Leahy et al., 2016). 

6 DISKUSSION 

I denna del diskuteras resultatet i relation till tidigare forskning, sjuksköterskors ansvar och 

det teoretiska perspektivet. Sedan följer diskussion av användandet av metoden samt etik i 

relation till examensarbetet. Avsnittet avslutas med en slutsats och förslag på vidare 

forskning. 
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6.1 Resultatdiskussion 

I resultatet framkom det att patienterna upplevde att de var ensamma när de förlorade 

kontakten med vänner och kollegor. De upplevde ibland att det var kroppens förändringar 

som orsakade ensamheten. I tidigare forskning beskriver anhöriga att de upplever att de är 

ensamma på grund av att de inte längre kan umgås med vänner som de gjorde innan 

patienten fick stroke (Bulley et al., 2010). Dessa upplevelser kan kopplas till att människan 

enligt Eriksson (2014) har begär efter delaktighet med andra och begär efter kärlek som tar 

sig uttryck i relationen till andra. Det framkom även i resultatet att patienterna var 

bekymrade över hur de skulle uppfattas av andra efter sin stroke och kunde därför undvika 

social kontakt med andra samtidigt som de saknade den. Tidigare forskning visar att 

sjuksköterskor anser att de kan vara ett stöd i patienternas sociala återhämtning genom att 

uppmuntra patienter till att bevara deras relationer med andra (Kvigne et al., 2005). Enligt 

Eriksson (1994) kan avsaknad av ett socialt sammanhang innebära ett lidande för 

människan. Upplevelserna av ensamhet som framgår i resultatet skulle därför kunna ses som 

ett lidande beroende på vad det sociala sammanhanget betyder för den enskilda människan. 

Av resultatet framgick det att det praktiska och emotionella stödet som patienterna fick från 

anhöriga var viktigt för att gå vidare i livet efter att ha fått en stroke. I tidigare forskning 

beskriver anhöriga att de är medvetna om att de är ett viktigt stöd för patientens 

återhämtning efter stroke (Wallengren et al., 2008). Det skulle kunna relateras till Eriksson 

(1987b) som beskriver att när människan ser möjligheter i relationer kan hon känna begär 

som längtan, hopp och önskan. Det skulle då kunna ses som att stödet som patienterna 

beskriver i resultatet gav dem längtan, hopp och önskan vilket i sin tur kunde hjälpa dem att 

gå vidare och se positivt på sin framtid. Stödet som beskrevs i resultatet kan också kopplas till 

Eriksson (1987a) som beskriver att människan kan uppleva hälsa genom att med vänner och 

familj ansa, leka och lära sig själv och på så sätt uppleva sig som helhet, vilket är hälsa. 

Patienterna skulle med hjälp av stödet från andra få uttryck för vänskap, lust, önskningar och 

utveckling vilket skulle kunna göra att de kan uppleva hälsa. Resultatet visade även att 

patienterna hade ett behov av att dela erfarenheter med andra vars erfarenheter de kunde 

relatera till. Det beskrevs som ett sammanhang där de kunde bli förstådda på ett sätt som de 

inte blev av andra människor i deras närhet. Det kan relateras till Erikssons (2014) 

beskrivning av människan som har behov av att känna delaktighet och tillhörighet i 

relationen med andra människor. Det kan även kopplas till Erikssons (1994) beskrivning av 

att människan kan få mod och kraft att kämpa när hon får verklig tröst av en annan 

människa. 

I resultatet framgick det att patienternas självbild förändrades. Det kunde bero på att de inte 

längre kunde uppfylla tidigare roller. Deras tidigare livsplaner och ambitioner gick förlorade 

och patienterna upplevde att de behövde omdefiniera sig själva på grund av det. Det kan 

liknas vid Erikssons (1987b) beskrivning av människans begär efter sin bestämda plats i 

tillvaron. Patienterna i resultatet fråntogs sin plats i tillvaron på grund av stroke. Eriksson 

(1987b) beskriver att kan bli ett problem för människan att förlora sin plats i tillvaron då 

begäret efter kärlek inte kan tillgodoses. Tidigare forskning visar att de anhöriga märker av 

rollförändringarna på så sätt att de upplever att de behöver ta över en del av de roller som 

patienten förlorat (Bulley et al., 2010). Den förändrade självbilden skulle kunna ses som en 
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konsekvens av en förändrad livssituation vilken enligt Eriksson (1987a) hör samman med 

människans mod att möta de villkoren hon ställs inför. Att ses som unik och tillhöra ett 

sammanhang, det vill säga de roller som beskrivs i resultatet, gör att människan befinner sig i 

en kamp mellan självständighet och integration. Den förändrade självbilden kan även ses 

som människans sociala behov av identitet och behovet av utveckling av sig själv enligt 

Eriksson (2014). 

I resultatet beskrev patienterna att de var osäkra gällande sin hälsa och risken för att få en ny 

stroke vilket gjorde att de tänkte mycket på framtiden, livet och döden. I tidigare forskning 

beskriver anhöriga att de upplever osäkerhet gällande patientens hälsa och att de tänker mer 

på döden än tidigare (Cecil et al., 2012; Lawrence & Kinn, 2012; Wallengren et al., 2008). 

Osäkerheten som beskrivs i resultatet skulle kunna ses som Erikssons (1994) beskrivning av 

lidande som ont och utan mening om människan inte kan gå igenom det och på så vis 

tillskriva lidandet mening. Osäkerheten skulle kunna ses som lidande som ännu inte 

tillskrivits mening. Patienterna har inte försonats med situationen eller lyckats förstå att de 

inte kan ändra omständigheterna och då inte heller funnit mening i lidandet. Patienterna 

beskrev även i resultatet att de hade en medvetenhet om hur de borde leva för att undvika att 

få en ny stroke. Detta kan ses som att patienterna har hälsa vilket beskrivs av Eriksson et al. 

(1995) som nivån av hälsa där människan försöker leva hälsosamt för att undvika sjukdom. 

I resultatet framkom det att patienterna upplevde osäkerhet över att inte veta om de kunde 

klara av samma saker som innan de fick stroke eller om de behövde acceptera att livet inte 

längre var som innan. Tidigare forskning ur sjuksköterskans perspektiv visar att osäkerhet 

anses vara känslomässigt svårt för patienterna att hantera. Det framgår även i tidigare 

forskning att sjuksköterskorna anser att de behöver ha förståelse för patienternas 

känslomässiga tillstånd för att möta dem på bästa sätt (Bennet, 2016). För att bättre förstå 

dessa osäkerheter kan människan ses som den helhet som Eriksson (1987a) beskriver. 

Människan består av en helhet av kropp, själ och ande och för att förstå och möta människan 

behövs insikt om att dessa delar är beroende av varandra och att helheten påverkas oavsett 

vilken del som vården inriktas på (Eriksson, 1987a). 

 

Förutom osäkerhet på de egna möjligheterna så framgick det i resultatet att patienterna var 

osäkra på om de levde upp till förväntningarna som fanns på deras återhämtning. Detta kan 

kopplas till Eriksson (1994) som menar att människan kan uppleva ett lidande som grundar 

sig i känslan av att vara otillräcklig. Det kan upplevas när människan inte har förmågan att 

leva det liv som hon önskar. Det kan även ses som Erikssons (1984) beskrivning av att 

människans hälsa hör samman med den egna upplevelsen av sitt tillstånd och att en 

människa som är sjuk för tillfället inte kan uppfylla sin tidigare roll men förväntas förr eller 

senare göra det. Att inte klara av att uppfylla rollen som patienten eller anhöriga förväntar sig 

skulle därför kunna ha en negativ påverkan på patientens hälsa. 

 

Resultatet visade att patienterna kunde se sin hälsa på ett positivt sätt när de funnit sig i 

situationen. Detta kan ses som att de befinner sig i vardandets nivå av hälsa vilket Eriksson et 

al. (1995) beskriver som att försonas med omständigheterna. I resultatet framgick det att 

acceptans var viktigt för att patienterna skulle kunna gå vidare och se positivt på sin hälsa. 

Tidigare forskning visar att sjuksköterskor ser patientens förmåga att acceptera den 
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förändrade situationen som en förbättring av deras hälsa (Bennet, 2016).  Detta kan relateras 

till Erikssons (1984) beskrivning av hälsa som unikt för varje människa och ett tillstånd av 

friskhet, sundhet och välbefinnande men inte nödvändigtvis som total frånvaro av sjukdom. 

Acceptansen som beskrivs i resultatet kan även ses som att patienterna har upplevt lidandets 

tre nivåer. De har gått från att ha lidande och att vara i lidande till att varda i lidande vilket 

Eriksson (1994) beskriver som lidandets kamp. När patienterna kan se och våga vara i sitt 

lidande får de möjlighet att växa och uppleva sig som hela. 

Resultatet visade även att patienterna kunde acceptera det förändrade livet efter stroke 

genom ett positivt förhållningssätt där personlighetsdrag som optimism och beslutsamhet 

var betydande. Tidigare forskning visar att sjuksköterskor ser patienternas personlighetsdrag 

som avgörande för att kunna gå vidare med livet (Bennet, 2016). Patienternas 

personlighetsdrag skulle kunna ge dem möjligheter att ändra inställning till situationen vilket 

kan kopplas till Eriksson (1994) som beskriver att människan behöver förstå att om hon inte 

kan ändra omständigheterna behöver hon ändra inställningen till dessa för att ge sitt lidande 

mening. I resultatet beskrev patienterna att de accepterade att de inte längre klarade av 

samma saker och att de därför lärt sig att anpassa sig efter sin kapacitet. Denna anpassning 

kan relateras till Erikssons (2014) beskrivning av självförverkligande som uppnås genom att 

utnyttja den kapacitet människan har för stunden och vilka handlingar som utförs i detta 

syfte styrs av människans aktuella behov. Det kan även ses som varande i hälsa som Eriksson 

et al. (1995) beskriver som att människan har funnit balans och har förståelse för sin 

situation och därmed kan uppleva välbefinnande. 

I resultatet framkom även att deltagande i aktiviteter som var meningsfulla upplevdes av 

patienterna som en förutsättning för att acceptera livssituationen efter stroke. Aktiviteterna 

kunde vara nya eller sådant som patienterna gjort innan. Tidigare forskning visar att 

anhöriga anser att det är viktigt att patienterna klarar av aktiviteter som de gjort innan stroke 

(Lawrence & Kinn, 2012). Sjuksköterskor kan tillgodose detta genom att följa 5 kap i 

Patientlagen (SFS 2014:821) som beskrivs i bakgrunden. I Patientlagen (SFS 2014:821) 

framgår det att sjuksköterskan ska främja patientens delaktighet i vården och patientens 

önskemål ska så långt det är möjligt tillgodoses. Det kan även kopplas till Socialstyrelsens 

nationella riktlinjer för vård vid stroke (2017) som beskrivs i bakgrunden. 

Rekommendationen är att rehabiliteringen efter stroke ska baseras på uppgifter och 

aktiviteter som är relevanta och meningsfulla för patienten. Patienterna skulle få stöd och 

hjälp med att acceptera förändringarna i livssituationen efter stroke genom att 

sjuksköterskor arbetar i enlighet med lagar och riktlinjer. 

Det framgick av resultatet att patienterna ansåg att information om deras tillstånd och deras 

möjligheter i livet ansågs som en förutsättning för acceptans. I tidigare forskning beskriver 

anhöriga att de saknar tillräcklig information om hur de kan hantera den förändrade 

vardagen (Cecil, et al., 2012). Att både patienter och anhöriga ska få information styrks av 

sjuksköterskans kompetensbeskrivning (Svensk sjuksköterskeförening, 2017) som beskrivs i 

bakgrunden. Personcentrerad vård innefattar både patienter och anhöriga och att det tillhör 

sjuksköterskans kompetensområde. Patienter och anhöriga ska ses som unika med olika 

behov och resurser, vilket i detta fall kan ses som deras behov av information och vilka 

resurser de har för att ta emot den (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). Det styrks även av 3 
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kap i Patientlagen (SFS 2014:821), som beskrivs i bakgrunden, där det framgår att patienten 

ska få information om sitt hälsotillstånd, förväntat behandlingsförlopp och eftervård. 

6.2 Metoddiskussion 

Metoden som valdes var en systematisk litteraturstudie med deskriptiv syntes. Denna metod 

ansågs vara lämplig då syftet var att beskriva människors upplevelser. Enligt Evans (2002) 

kan en systematisk litteraturstudie göra det möjligt att identifiera, värdera och sammanfatta 

tidigare forskning och en deskriptiv syntes möjliggör beskrivningar av upplevelser utan 

omtolkningar vilket innebär att arbetet blir reproducerbart vilket ökar tillförlitligheten. 

Enbart kvalitativa artiklar har använts som datamaterial att granska på grund av den valda 

metoden och för att kvalitativa studier enligt Friberg (2012) syftar till att beskriva personers 

livssituation, upplevelser, förväntningar och behov. Genom att sammanställa resultat av flera 

kvalitativa studier kan en ny helhet av fenomenet skapas (Friberg, 2012). En empirisk studie 

hade kunnat vara lämplig för att svara på syftet. Enligt Polit och Beck (2002) kräver en 

empirisk studie mycket tid och ställer höga krav på forskarens kompetens gällande att samla 

in, analysera och beskriva insamlade data. Det ansågs därför inte rimligt att genomföra en 

sådan studie med tanke förkunskapen som krävs och tidsramen för examensarbetet. 

Enbart primärkällor har använts i resultatet. I en primärkälla beskriver de som utfört studien 

utförligt sitt förfarande och resultat på ett detaljerat vis till skillnad från sekundärkällor som 

är en beskrivning av studier utav någon annan än de som utfört den (Polit & Beck, 2012). Det 

skulle kunna innebära att patienternas egentliga upplevelser tolkas bort av författaren till 

sekundärkällan. I detta examensarbete har sökningen begränsats med hjälp av tydliga 

inklusions och exklusionskriterier. Dessa kriterier gör enligt Polit och Beck (2012) en 

litteraturstudie möjlig för någon annan att genomföra och få ett liknande resultat vilket ökar 

tillförlitligheten då det ökar sannolikheten att uppnå samma resultat vid ett annat tillfälle. 

Utgivningsåren begränsades först till 2012–2017 vilket inte gav ett tillräckligt stort urval av 

relevanta artiklar. Utgivningsåren breddades då till år 2007–2017 vilket ökade antalet 

artiklar som svarade på syftet och samtidigt uppfyllde inklusionskriterierna. Genom att 

begränsa sökningen med olika kriterier kan data som inte är relevant filtreras bort. Enligt 

Polit och Beck (2012) kan för stora begränsningar på sökningen riskera att även relevanta 

artiklar filtreras ut och att artiklar istället kan exkluderas i ett senare skede med hjälp av 

tydliga inklusions och exklusionskriterier. Inga begränsningar har gjorts gällande, ålder, kön 

eller hur mycket/lite tid som passerat efter stroke då artiklarna ansågs ha tillräckligt mycket 

gemensamt för att kunna skapa ett tydligt resultat. Det visar också på att ålder, kön och 

tidsperspektivet inte är viktigt för att svara på detta syfte. Den egna förförståelsen har satts åt 

sidan genom kontinuerlig diskussion och självrannsakan för att resultatet i valda data inte 

skulle feltolkas eller förvrängas för att passa examensarbetets syfte.  

Trovärdighet är ett kvalitativt forskningsbegrepp som innebär att resultatet som beskrivs är 

sanningsenligt och representerar deltagarnas upplevelser. Trovärdighet innebär även att 

genomföra en studie på ett sätt som redovisar fynden på ett ärligt sätt samt att redovisa 

trovärdigheten av den data som använts (Polit & Beck, 2002). Nyckelfynd från de använda 
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artiklarna är beskrivna textnära för att undvika tolkning, vilket skulle förändra innebörden av 

vad som beskrivs i artiklarna. Tolkning har även minimerats genom att noggrant läsa 

artiklarna flera gånger för att förstå sammanhanget och på så vis beskrivs data 

sanningsenligt. Genom arbetets gång har förförståelsen tagits i beaktning, diskuterats och 

reflekterats över vilket varit ett sätt att undvika att personliga värderingar påverkat 

resultatet. All data som använts är publicerad i vetenskapliga tidskrifter och redovisas i 

artikelmatrisen i bilaga B där även poängen av kvalitetsgranskningen framgår vilket ökar 

trovärdigheten för detta examensarbete.  

 

Giltighet i ett resultat innebär en hög sannolikhet att nå samma resultat om studien 

genomförs med samma eller liknande deltagare och kontext vid ett annat tillfälle. Giltigheten 

är därför ett mått på hur stabil data är över tid och förhållanden (Polit & Beck, 2002). Data 

består i detta examensarbete av de artiklar som valts ut för att de haft som syfte att beskriva 

patienters upplevelser efter stroke. Giltigheten i detta examensarbete stärks av att alla 

databassökningar finns redovisade i bilaga A och genom att de inkulsions-och 

exklusionskriterier som använts finns beskrivna. Detta gör det möjligt för någon annan att 

göra om detta examensarbete med ett liknande resultat. 

 

Resultatets överförbarhet beror på hur väl det går att använda i andra grupper och 

sammanhang. Överförbarheten bedöms främst av läsaren men kan ändå påverkas av 

tydligheten av beskrivande data (Polit & Beck, 2002). Enligt Lundman & Hällgren 

Graneheim (2012) stärks ett resultats överförbarhet genom en noggrann beskrivning av 

urval, deltagare, datainsamling, analys och de omständigheter som utgör kontext för studien. 

Dessa redovisas i detta examensarbete i bilaga B och ger på så sätt läsaren möjlighet att 

avgöra överförbarheten. Något som läsaren kan se är att alla inkluderade artiklar består av 

material från deltagare i länder med liknande levnadsvillkor. Därför skulle överförbarheten 

för detta examensarbete kunna anses vara sämre i delar av världen där människor lever 

under andra levnadsvillkor. 

6.3 Etikdiskussion 

Fusk och ohederlighet inom forskning innebär att forskningsprocessen förvrängs avsiktligt 

genom att använda metoder felaktigt, ohederligt inkludera eller exkludera data samt felaktig 

tolkning av data (CODEX b, 2017). Ett forskningsetiskt förhållningssätt till examensarbetet 

tillämpades genom att metod beskrivits och diskuterats för att forskningsprocessen ska vara 

möjlig att följa genom arbetets gång. För att undvika ohederlighet mot författare av 

originaltexter har referenshanteringen enligt APA genomförts tydligt med stor noggrannhet. 

För att uppnå god etik inom forskning behöver forskningsetiska reflektioner göras genom 

hela forskningsprocessen. Den etiska aspekten behöver hela tiden ägnas uppmärksamhet då 

kunskap som skapas i forskningsprocessen kan förändra etiska ställningstaganden som 

behöver göras i relation till arbetet (SOU 1999:4). Under examensarbetets gång granskades 

resultatet flera gånger genom att gå tillbaka till originaltexterna och läsa om dem flertalet 
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gånger. Genom att göra detta bevaras innebörden av patienternas upplevelser och minskar 

risken att de omtolkas för att passa examensarbetets syfte. 

7 SLUTSATS 

Syftet med examensarbetet var att beskriva hur patienter upplever livet efter stroke. En 

framträdande del av resultatet visade att patienterna upplevde osäkerhet i flera delar av livet. 

Sjuksköterskor behöver med hänsyn till detta informera patienten för att öka förståelsen för 

hur livet på flera sätt kan förändras efter en stroke. Patienterna hade ett behov av att känna 

delaktighet och tillhörighet vilket de kunde göra tillsammans med andra personer som haft 

stroke som förstod deras situation. Genom att sjuksköterskor och annan vårdpersonal känner 

till det stöd patienterna kan få av varandra kan de föra denna information vidare. Dels kan de 

berätta om vilka möjligheter stödet kan innebära samt hjälpa och stötta patienter att ta del av 

de stödgrupper som finns för strokepatienter. Att kunna anpassa sig efter sin kapacitet och 

delta i meningsfulla aktiviteter var viktigt för acceptans. Andra förutsättningar för acceptans 

var tillräcklig information om stroke, förebyggande åtgärder och möjligheter i livet efter 

stroke. För sjuksköterskor kan det därför vara av vikt att tillsammans med patienten 

identifiera vilka resurser patienten har och vad som anses vara meningsfullt för att på så sätt 

stödja patienten att acceptera sin situation. Sjuksköterskors informerande roll i 

yrkesutövandet kan tillgodose patienternas behov av information och därmed skapa 

förutsättningar för acceptans. Resultatet bidrar till en ökad insikt om hur patienter upplever 

livet efter stroke vilket ger bättre förutsättningar att möta patienter som haft stroke oavsett 

vårdsammanhang. För att kunna möta patienter på deras villkor behövs en djupare förståelse 

för fenomenet och vad det innebär för patienten. Denna kunskap kan bidra ytterligare till 

sjuksköterskors förståelse för vad hälsa och lidande innebär för patienten som haft stroke. 

8 FÖRSLAG TILL VIDARE FORSKNING 

Det framkommer i resultatet att patienter som haft stroke upplever många förändringar i 

livet. Vid insamling av material som ligger till grund för resultatet visade det sig att artiklarna 

har väldigt stora åldersspann på sina informanter vilket innebär att de befinner sig på olika 

stadier i livet och därför har vissa skilda behov. Det skulle därför kunna vara av betydelse att 

forska på grupper av patienter som ligger närmre varandra i ålder och är i liknande skeden i 

livet. Det skulle kunna medföra att sjuksköterskor kan få bättre kunskap om hur tillexempel 

patienter som har små barn upplever att det är att få stroke, eller hur patienter som gått i 

pension upplever det. Patienterna beskrev osäkerhet i olika aspekter av livet efter stroke. 
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Vidare forskning på hur sjuksköterskor kan hjälpa patienterna att känna sig trygga vore 

önskvärt då det skulle kunna innebära en kunskap som kan tillämpas direkt i vårdpraxis. 
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BILAGA A: SÖKMATRIS 

Databas Sökord Avgränsningar Antal 
träffar 

Lästa Valda 
artiklar 

CINAHL 
plus 

stroke 
survivor* 
AND coping 
AND 
rehabilitation 

Publication year 
2007-2010 

43 Abstract 
12 
Artiklar 
4 

1 

CINAHL 
plus 

stroke patient 
AND life 
experience 
AND support 
NOT carer or 
cargiver or 
familymember 
or relative 

Publication year 
2010-2017 

60 Abstract 
20 
Artiklar 
5 

1 

CINAHL 
plus 

stroke 
survivors 
perception of 
health 

Publication year 
2007–2017 

63 Abstract 
10 
Artiklar 
4 

1 

CINAHL 
plus 

stroke AND 
life 
experiences 
AND 
adaptation 

Publication year 
2007–2017 

58 Abstract 
18 
Artiklar 
8 

3 
 

CINAHL 
plus 

stroke 
survivors 
AND 
experiences or 
perceptions of 
health AND 
suffering 

Publication year 
2007–2017 

3 Abstract 
3 
Artiklar 
2 

1 

CINAHL 
plus 

coping AND 
stroke AND 
complications 
NOT family 

Publication year 
2007–2017 

57 Abstract 
15 
Artiklar 
4 

1 

CINAHL 
plus 

stroke AND 
rehabilitation 
AND attitude 
to disability 
NOT caregiver 

Publication year 
2007–2017 

59 Abstract 
17 
Artiklar 
5 

1 

CINAHL 
plus 

stroke 
rehabilitaton 
AND coping 
AND activities 
of daily living 

Publication year 
2007–2017 

27 Abstract 
10 
Artiklar 
4 

1 

PubMed patient* 
experience* 
AND stroke 
recover* 

Publication 
dates: 10 years 

31 Abstract 
9 
Artiklar 
4 

1 

  



 

 

Databas Sökord Avgränsningar Antal 
träffar 

Lästa Valda 
artiklar 

PubMed stroke AND 
patient* AND 
attitude* AND 
experience* 
AND coping 

Publication 
dates: 10 years 

14 Abstract 
5 
Artiklar 
2 

1 

Pubmed stroke 
survivor AND 
activities of 
daily living 
AND quality 
of life AND 
time factors 

Publication 
dates: 5 years 

20 Abstract 
5 
Artiklar 
2 

1 

PubMed lived 
experience 
AND stroke 
rehabilitation 

Publication 
dates: 10 years 

25 Abstract 
7 
Artiklar 
2 

1 
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BILAGA B: ARTIKELMATRIS 

Författare, 
årtal, 

tidskrift, 
land 

 
Titel 

 
Syfte 

 
Metod 

 
Resultat 

Kvalit
etsgra
nskni
ng 

1) 
Ahuja, SS., 
Clark, S., 
Morahan, 
EM., Ono, 
M., Mulligan, 
H. & Hale, L. 
(2013). New 
Zeeland 
journal of 
physiotherap
y. Nya 
Zeeland. 

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

Identifiera 
och diskutera 
erfarenheter, 
uppfattninga
r och 
svårigheter 
hos 
strokedrabba
de. 

Kvalitativ 
studie baserad 
på 
semistrukturer
ade intervjuer 
med 11 
personer.  
Tematisk 
innehållsanaly
s. 

3 teman. 1) 
En resa till 
ett nytt jag. 
2) Att gå 
vidare. 
Toppar och 
dalar. 
3) Nytt 
lärande, 
Nytt liv. 

12 

2) Anderson, 
S. & 
Whitfield, K. 
(2013). 
Scandinavian 
Journal of 
Caring 
Sciences. 
Kanada. 

Social identity 
and stroke: 
‘They don’t 
make me feel 
like, there’s 
something 
wrong with me’ 

Förstå hur 
sociala 
resurser kan 
förbättra 
strokeöverlev
ares 
delaktighet i 
meningsfulla 
aktiviteter 
över tid. 

Kvalitativ 
studie som 
genomförts 
med 
semistrukturer
ade intervjuer 
med 9 
personer. Data 
analyserades 
genom 
grundad teori. 

Patienter 
förlorar sin 
sociala 
situation i 
samband 
med stroke 
och arbetar 
en lång tid 
efter med 
att återfå 
denna. 

11 

3) Brunborg, 
B. & Ytrehus, 
S. (2014). 
Journal of 
Clinical 
Nursing. 
Norge. 

Sense of well-
being 10 years 
after stroke 

Beskriva 
faktorer som 
främjar 
välbefinnand
et ur ett 
långtidspersp
ektiv. 

Kvalitativ 
studie baserad 
på 
djupintervjuer 
med 9 
personer. 
Kvalitativ 
innehållsanaly
s. 

För känna 
välbefinnan
de efter 
stroke var 
familjen, 
personlighe
t och nya 
aktiviteter 
betydande. 

12 

4) 
Carlsson, 
G.E., Möller, 
A. 
&Blomstrand
, C. (2009). 
Disability 
and 
Rehabilitatio
n. Sverige. 

Managing an 
everyday life of 
uncertainty – 
A 
qualitative 
study of coping 
in persons with 
mild 
stroke 

Undersöka 
hur och 
varför 
personer som 
haft mild 
stroke 
hanterar sin 
livssituation. 

Kvalitativ 
studie som 
genomförts 
med intervjuer 
av 18 personer. 
Data 
analyserades 
genom 
grundad teori. 

Ett år efter 
stroke är 
vardagen 
fortfarande 
en kamp 
med 
ovissheten. 

11 
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5) 
Casey, D., 
Murphy, K., 
Cooney, A. & 
Eamon 
O’Seha. 
(2008). 
Brittish 
journal of 
community 
nursing. 
Irland. 

Patient 
perceptions 
having 
suffered a 
stroke in 
Galway 

Undersöka 
uppfattninge
n av hälsa 
och nivån av 
självständigh
et efter stroke 
hos äldre 
personer på 
Irland. 

Kvalitativ 
studie baserad 
på 
semistrukturer
ade intervjuer 
med 20 
personer. 
Grundad teori 
användes för 
urval och 
analys 

3 teman. 1) 
uppfattning 
av hälsa och 
självständig
het. 2) 
känsla av 
förlust. 3) 
omgivnings
faktorer 

11 

6) 
Ch’ng, AM., 
French, D. & 
McLean, N. 
(2008). 
Journal of 
Health 
Psychology. 
Australien 

Coping with 
the challenges 
of recovery 
from stroke: 
Long term 
perspectives of 
stroke support 
group 
members 

Undersöka 
hur patienter 
över tid 
hanterar sin 
återhämtning 
efter stroke 
och vilka 
utmaningar 
de ställs 
inför. 

Kvalitativ 
studie baserad 
på intervjuer i 
fokusgrupper 
med 26 
personer.  QSR 
NUD*IST 6.0 
qualitative 
analysis 
mjukvara 
användes för 
analys. 

3 teman. 1) 
utmaningar
, 2) 
strategier 
för att 
hantera 
situationen 
3) behovet 
av 
känslomässi
gt stöd. 

11 

7) 
Eilertsen, G., 
Kirkevold, 
M. & Torunn 
Björk, I. 
(2010). 
Journal of 
clinical 
nursing. 
Norge. 

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

Belysa äldre 
kvinnors 
erfarenheter 
av 
återhämtning
sprocessen 
efter en 
stroke. 

Kvalitativ 
studie baserad 
på 
djupintervjuer 
med 6 kvinnor. 
Hermeneutisk 
analysmetod.  

Återhämtni
ngen efter 
stroke tog 
tid och var 
komplex. 4 
faser med 
skedde 
stegvis 
övergång. 

12 

8) 
Erikson, A., 
Karlsson, G. 
& Tham, K. 
(2016). 
Journal of 
Rehabilitatio
n Medicine. 
Sverige. 

Living with the 
long-term 
consequences 
11-13 years 
after stroke: a 
phenomenolog
ical study 

Att beskriva 
och förstå 
patienters 
upplevelser 
av hur en 
stroke 
påverkar 
deras 
vardagliga 
liv. 

Kvalitativ 
studie baserad 
på intervjuer 
med 11 
personer. 
Empirisk 
fenomenologis
k psykologisk 
analysmetod. 

3 teman. 1) 
förlust av 
tidigare liv. 
2) kamp för 
att återgå 
till tidigare 
liv. 3) finna 
mening i en 
ny värld. 

12 
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9) 
Kessler, D., 
Dubouloz, C-
J., 
Urbanowski, 
R. & Egan, 
M. (2009). 
Disability 
and 
Rehabilitatio
n. Kanada. 

Meaning 
perspective 
transformation 
following 
stroke: the 
process of 
change 
 

Att utforska 
de 
förändringar 
som 
människan 
går igenom 
efter en 
stroke. 

Kvalitativ 
studie baserad 
på 
semistrukturer
ade intervjuer 
med 12 
personer. 
Grundad teori 
användes för 
analys. 

Fyra 
faktorer; 
utlösande 
faktorer, 
stöd, 
kunskap 
och valet att 
agera. 

11 

10) 
Kuluski, K., 
Dow, C., 
Locock, L., 
Lyons, R F. & 
Lasserson, D. 
(2014). 
International 
Journal of 
Qualitative 
studies of 
Health and 
Well-being. 
Kanada. 

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

Att utforska 
de 
förändringar 
som 
människan 
går igenom 
efter en 
stroke. 

Kvalitativ 
studie baserad 
på intervjuer 
med 17 
personer. 
Kvalitativ 
innehållsanaly
s. 

2 
huvudtema
n 1) 
Förändrad 
självbild 2) 
Anpassad 
självbild 

11 

11) 
Leahy, D M., 
Desmond. D, 
Coughlan. T, 
O’Neill, D. & 
Collins, D R. 
(2016) 
Journal of 
Health 
Psychology. 
Irland. 
 

Stroke in 
young women: 
An 
interpretative 
phenomenolog
ical analysis 

Utforska 
upplevelsen 
av stroke hos 
kvinnor. 

Kvalitativ 
studie där 12 
kvinnor deltog 
i 
semistrukturer
ade intervjuer 
som 
analyserades 
tolkande 
fenomenologis
kt. 

4 teman. 1) 
stroke sågs 
som en 
sjukdom 
som 
drabbade 
äldre.2) 
post-stroke 
jaget, 3) 
behov av 
stöd från 
andra som 
haft stroke. 
4) påverkan 
på 
relationer.  

11 

12) 
Pallesen, H. 
(2014). 
Disability 
and 
Rehabilitatio
n. Danmark. 

Body, coping 
and self-
identity. A 
qualitative 5-
year follow-up 
study of stroke 

Identifiera 
upplevelsen 
av identitet 
hos personer 
som haft 
stroke. 

Kvalitativ 
studie där 15 
personer 
intervjuats. 
Analyserat 
med en 
fenomenologis
k metod. 

Patienterna
s acceptans 
ökade med 
tiden. 
Självidentit
et och 
livsmönster 
förändrades 

11 
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13) 
Simeone, S., 
Savini, S., 
Cohen, M Z., 
Alvaro, R. & 
Vellone, E. 
(2015). 
European 
Journal of 
Cardiovascul
ar Nursing. 
Italien. 

The experience 
of stroke 
survivors three 
months after 
being 
discharged 
home: A 
phenomenolog
ical 
investigation 

Beskriva 
upplevelsen 
hos personer 
som haft 
stroke efter 
de blivit 
utskrivna till 
hemmet efter 
rehabiliterin
g på sjukhus. 

Kvalitativ 
studie som 
genomfördes 
med intervjuer 
av 15 personer. 
Analyserades 
med en 
fenomenologis
k ansats. 
 

Livet 
förändrades 
på en djup 
nivå, starka 
minnen av 
den akuta 
fasen av 
stroke, 
förlångsam
mat liv, 
lättnad efter 
återhämtni
ng och att 
uppleva sig 
som en 
börda för 
familjen 

12 

14) 
Taule, T. & 
Råheim, M. 
(2014). 
Disability 
and 
Rehabilitatio
n. Norge. 

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

Utforska 
erfarenheter 
hos patienter 
som haft 
stroke och 
blivit 
utskrivna 
från sjukhus. 

Kvalitativ 
studie som 
genomförts 
genom 
intervjuer med 
8 personer.  
Data 
analyserades 
genom 
tolkande 
beskrivning, 
systematisk 
textkondenseri
ng och ”coping 
theory”. 

Livet 
förändras 
på djupet 
efter stroke. 
Informante
rna 
berättade 
om 
upplevelse 
av 
självupplev
d hälsa, 
kroppen, 
aktivitet, 
deltagande i 
samhället 
och 
självbild. 

11 



BILAGA C: KVALITETSGRANSKNING 

Frågor för kvalitetsgranskning som är baserade på Fribergs (2012) förslag på frågor till 

kvalitetsgranskning av kvalitativa studier. 

 

1. Finns ett tydligt problem formulerat? JA/NEJ 
2. Finns teoretiska utgångspunkter beskrivna? JA/NEJ 
3. Finns det någon omvårdnadsvetenskaplig teori beskriven? JA/NEJ 
4. Är syftet tydligt formulerat? JA/NEJ 
5. Är metoden beskriven? JA/NEJ 
6. Är undersökningspersonerna eller situationerna beskrivna? JA/NEJ 
7. Är dataanalysmetoden beskriven? JA/NEJ 
8. Hänger metod och teoretiska utgångspunkter ihop? JA/NEJ 
9. Är resultatet tydligt beskrivet? JA/NEJ 
10. Finns tolkningar av resultatet beskrivet? JA/NEJ 
11. Finns författarnas argument beskrivna? JA/NEJ 
12. Finns det en metoddiskussion? JA/NEJ 
13. Finns det en återkoppling till vårdvetenskaplig teori? JA/NEJ 
14. Sker en återkoppling till det praktiska vårdarbetet? JA/NEJ 

 

 
Låg kvalitet 0-5 poäng 

Medelhög kvalitet 6-10 poäng 

Hög kvalitet 11-14 poäng 
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