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SAMMANFATTNING  

Bakgrund: Årligen insjuknar cirka 30 000 människor i stroke i Sverige. Stroke är ett akut 
tillstånd som kan leda till döden. Människor som överlever kan få funktionsnedsättningar 
som på olika sätt påverkar deras liv. Sjuksköterskor kommer i sitt yrke att möta denna 
patientgrupp och upplever att de har brist på kunskap om just patienter med stroke och 
därför är det viktigt att de förstår strokepatienters individuella upplevelser. Den ökade 
kunskapen och förståelsen kan främja en god omvårdnad. Syfte: Att beskriva patienters 
upplevelser av att leva med stroke. Metod: En kvalitativ litteraturstudie av 
vårdvetenskapliga artiklar med beskrivande syntes. Resultat: Upplevelserna som kom fram 
i resultatet delades in i två teman:  livet förändras och gå vidare i livet. Utifrån dessa teman 
framkom fem subteman: att känna sig begränsad, att känna sig som en börda, att få 
förändrad sinnesstämning, att acceptera sin situation och att känna hopp. Slutsats: Att 
leva med stroke förändrar patienters liv både fysiskt och emotionellt. Det kan leda till ett 
annorlunda liv jämfört med innan insjuknandet av stroke. Sjuksköterskor bör 
uppmärksamma vilka upplevelser som förekommer för patienter som lever med en stroke för 
att kunna möjliggöra en så individanpassad omvårdnad som möjligt så att kvalitén på 
omvårdanden hela tiden kan förbättras.  

 

Nyckelord: Kvalitativ litteraturstudie, livet efter stroke, patient, stroke, upplevelser.  



 

 

ABSTRACT 

Background: Each year, approximately 30,000 people suffer from a stroke in Sweden. 
Stroke is an acute situation that can lead to a person’s death. People that survive get 
disabilities that in different ways affect their lives. Nurses will in their profession meet this 
patient group and they feel that they lack enough knowledge about stroke patients to give 
them a proper care and therefore it is important that they understand these patient’s 
experiences. The increased knowledge and understanding can lead to a good nursing. Aim: 
To describe patients' experiences after they’ve suffered from a stroke. Method: A qualitative 
literature study with descriptive synthesis. Result: Experiences identified in the result were 
divided into two themes: Life changes and move on in life. Based on the themes six sub-
themes appeared: To feel limited, to feel like a burden, changed mindset, to accept the 
situation and to feel hope. Conclusion: Living with stroke changes the patient's life both 
physically and emotionally. It leads to a different life compared to before having a stroke. 
Nurses should pay attention to the experiences that occur for patients who suffer from stroke 
so as to enable individualized care as possible, so the quality of care improves.  
 
 
Keywords: Experiences, life after stroke, patient, qualitative literature study, stroke.  
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1 INLEDNING   

Intresseområdet för detta examensarbete valdes utifrån de presenterade förslagen från 
Mälardalens högskola, där strokeenheten i Mälarsjukhuset önskade en djupare förståelse av 
upplevelser i samband med att drabbas av stroke. Förslaget fokuserade på upplevelser av 
stroke utifrån antingen patient, anhörig eller sjuksköterskeperspektiv. Vi ansåg att det var 
särskilt intressant att välja utifrån ett patientperspektiv, då största fokus i vårt kommande 
yrke som sjuksköterskor är patienterna. Vidare tillhör stroke en av de vanligaste 
dödsorsakerna i Sverige. De som överlever behöver vård och det medför att ett stort antal 
patienter i dagens sjukhus vårdas just för stroke. Detta innebär att det är en stor sannolikhet 
att sjuksköterskor i sin yrkesprofession kommer att möta och vårda denna specifika 
patientgrupp.   

En av examensarbetets författare gjorde sin verksamhetsförlagda utbildning på en 
akutmottagning. I samband med detta möte samt vårdande av flertalet patienter som hade 
insjuknat i stroke, ökade intresset för att genomföra detta examensarbete.  Författarna till 
detta examensarbete har länge haft ett intresse av att ta reda på upplevelserna efter att ha 
insjuknat i stroke. Detta är för att vi tror på att en djupare kunskap av upplevelser ur ett 
patientperspektiv kan bidra till ökad förståelse hos all vårdpersonal eftersom att det 
möjliggör för patienterna att få en individanpassad omvårdnad. Den individanpassade 
vården kan möjliggöra och leda till att patienterna upplever hälsa och välbefinnande och 
därmed minska det eventuella lidande som kan uppstå. Vidare kan den ökade förståelsen för 
denna patientgrupp underlätta sjuksköterskors arbete och bidra till att sjuksköterskor lättare 
kan skapa en vårdande relation till dessa patienter. Det kan leda till en så individuell 
anpassad omvårdnad som möjligt och möjliggöra ett naturligt vårdande. 

2 BAKGRUND   

I bakgrunden kommer begreppet stroke att identifieras. Därefter kommer styrdokument 
inom hälso- och sjukvården att presenteras, följt av tidigare forskning vad gäller 
sjuksköterskors upplevelser av att ha vårdat patienter som insjuknat i stroke och anhörigas 
perspektiv av att leva med personer som insjuknat i stroke. Därefter presenteras Erikssons 
(2014) teori om hälsa och slutligen följer en problemformulering. 
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2.1 Stroke och dess skador  
Stroke tillhör en av de vanligaste sjukdomarna i Sverige och där man ser en tydlig ökning i 
antal insjuknande. Detta innebär att de drabbade är i behov av vård (Riksstroke, 2016). 
Årligen insjuknar cirka 30 000 personer. Risken att insjukna i stroke ökar ju äldre en person 
blir, cirka 80 % av de som drabbas av en stroke är över 65 år. Medelåldern för att insjukna i 
stroke är ungefär 75 år för män och kvinnor.  Antalet patienter på sjukhus i Sverige som 
vårdas för att de insjuknat i stroke behöver flest vårddagar i relation till andra sjukdomar 
(Riksstroke, 2016). 

Begreppet stroke innefattar hjärnskador som uppkommit på grund av blödningar i hjärnan. 
Vidare kan stroke även innebära blodproppar om uppstått i hjärnans kärl. Blodproppen 
täpper till kärlen i hjärnan som leder till ett hinder för att hjärnan ska få blodtillförsel och 
därmed näring. Detta hinder kommer leda till att hjärnan inte får tillräckligt med 
blodtillförsel för att fungera optimalt, vidare kommer det berörda området och de tillhörande 
nervcellerna tillslut att dö till följd av bristen på blod. Det leder alltså till att den omgivande 
vävnaden i hjärnan succesivt förtvinar. Faktorer som påverkar att personer insjuknar i stroke 
är i vissa fall påverkbara och i vissa fall opåverkbara. Anledningar till varför vissa får stroke 
kan vara hög ålder, åderförkalkning, höga kolesterolvärden i kroppen, diabetes och 
ohälsosamma levnadsvanor, ärftlighet och biverkningar av olika läkemedel. Att insjukna i 
stroke kräver snabba vårdåtgärder då det påverkar hjärnan som är ett viktigt 
livsuppehållande organ i kroppen. Genom att snabbt sätta in vårdåtgärder ökar chansen för 
överlevnad och minskar samtidigt de fysiska och psykiska funktionsnedsättningar som stroke 
vanligtvis leder till, på grund av de skador stroke lämnar efter sig. Personer som har överlevt 
en stroke kan i de värre fallen tappa förmågan att äta och dricka själva och blir oftast 
förlamade, beroende på skadans omfattning kan det vara under en viss tid eller livet ut 
(Ericson & Ericson, 2012).  

2.1.1 Eftervård vid stroke  

För att patienter som fått en stroke ska få en så god vård som möjligt rekommenderas fortsatt 
vård i hemmet. Detta är för att rehabiliteringen oftast är mer optimal än i en sjukhusmiljö. 
En individuell vårdplan bör upprättas för att tillgodose den individuella patientens behov och 
upplevelser så att individen kan upprätta sitt välbefinnande och hälsa. Patienter ska efter 
sjukhusvistelsen erbjudas kontakt med ett komplett vårdteam som består av läkare, 
sjuksköterskor, arbetsterapeuter och sjukgymnaster för att dennes vardag ska fungera på ett 
optimalt sätt (Ericson & Ericson, 2012).  

2.2   Riktlinjer för sjuksköterskeprofessionen  
I Hälso- och sjukvårdslagen [HSL] (SFS, 2017:30) stadgas att all vård som bedrivs och 
erbjuds till varje individ i befolkningen ska baseras på lika villkor. Utgångspunkten för 
vården ska baseras på respekt för människors lika värde och företräde ska ges till de som har 
störst behov av hälso- och sjukvård. Vården ska vara av så god kvalité som möjligt genom att 
uppfylla kraven på tillgänglighet samt respekt för patienters autonomi och integritet. Vidare 
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står det att kommunikationen mellan patient och personal är en viktig faktor i vårdandet och 
patienten har rätt att få vara så delaktig som denne vill (SFS, 2017:30).  

Enligt ICN:s (International Council of Nurses) etiska kod för sjuksköterskor (Svensk 
sjuksköterskeförening (SSF, 2014) ska sjuksköterskors vårdarbete utgå ifrån fyra 
ansvarområden, dessa grundläggande ansvarområden är att främja hälsa, återställa hälsa, 
förebygga sjukdomar och lindra lidande. Dessa behov av ansvarsområdet gäller alla 
människor och är universella. Omvårdnad ska utgå från mänskliga rättigheter vilket innebär 
att alla har rättigheter till omvårdnad oavsett kön, sexuell läggning, etnisk bakgrund, 
funktionsnedsättning och politiska åsikter. Vidare ska sjuksköterskor även finnas för 
patienterna och deras anhöriga vad gäller behovet av information och stöd.  

Enligt Svensk sjuksköterskeförening (2014) ska den omvårdnad som sjuksköterskor bedriver 
utgå från en humanistisk grundsyn där människan betraktas som en delaktig och aktiv 
skapande individ som ingår i en samhörighet. Omvårdnad utgår ifrån att varje individ är fri 
att göra som den vill och samtidigt få behålla sin autonomi och integritet. När en person 
övergår till att bli en patient och ska få en professionell vård ska sjuksköterskor arbeta för att 
en vårdande relation mellan dessa parter ska bli möjlig. Den vårdande relationen innebär att 
patienten kan prata om sin lidandeberättelse och sina upplevelser och sjuksköterskor ska då 
finnas som ett levande stöd. Vidare ska sjuksköterskor även basera sina handlingar på 
vetenskaplig teori, evidensbaserad vård och beprövad erfarenhet.  

2.3 Sjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter som har drabbats 
av stroke 

I en studie om sjuksköterskor som vårdar patienter som fått en stroke upplever 
sjuksköterskorna att deras arbete är glädjefyllt och meningsfullt för att de tillsammans 
strävar mot ett gemensamt mål, att patienterna ska få en ökad självständighet och återigen 
uppleva hälsa och välbefinnande (Barreca & Wilkins, 2008). I en annan studie upplever 
sjuksköterskorna ett stort ansvar där ett annorlunda engagemang krävs då patienter med 
stroke har ett annorlunda och större behov av vård och att sjuksköterskornas relation till 
patienterna är oerhört viktig för patienternas möjlighet att återfå hälsa (Struwe, Baernholdt, 
Noerholm & Lind, 2013). Sjuksköterskor upplever att det stora ansvaret de har att vårda 
strokepatienter ibland är överväldigande och svårt att hantera, då det finns många viktiga 
aspekter att ta hänsyn till, som kanske inte är lika framträdande hos andra patientgrupper. 
Såsom emotionella och kognitiva tillstånd efter en stroke. Vidare upplever sjuksköterskor att 
de inte har tillräckligt med kunskap om hur stroke kan te sig, för de drabbade patienterna 
och att de därför inte kan tillgodose det behov och begär dessa patienter har (Struwe et al., 
2013).   

Sjuksköterskornas arbete är väsentligt i hur patienter som fått en stroke kommer att 
rehabiliteras, då de dagligen kommer att möta dessa patienter i sitt dagliga vårdarbete, till 
skillnad ifrån till exempel läkarna. Sjuksköterskorna var ansvariga vid frågor och var de som 
följde patienterna kontinuerligt. Sjuksköterskorna såg sig oftast som oberoende och hade en 
nära kontakt med de personer som hade insjuknat i en stroke.  
(Barreca & Wilkins, 2008). I en studie om sjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter 
med stroke upplever sjuksköterskor att relationen med patienten och anhöriga är främjande 
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och viktigt för välbefinnandet, för både patienterna och anhöriga. En nyckelprioritering för 
sjuksköterskorna var att bygga upp relationer och skapa en grund för arbetet framöver. Att 
skapa förtroende för patienterna ansågs vara ett första steg enligt sjuksköterskorna (Bennett, 
2017) 

Sjuksköterskor upplever att det är svårt att kunna ta hänsyn till hur patienter med stroke vill 
rehabiliteras 0ch vilka önskemål de har i relation till deras individuella vårdplan då 
patienterna i många fall inte kan kommunicera, såsom andra patientgrupper där sjukdomen 
stroke har påverkat individen så pass mycket. Sjuksköterskorna erbjuder därför individerna 
att själva delta i olika vårdåtgärder. Detta kan leda till en vård som är bristande och som inte 
tar hänsyn till patienternas integritet eller värdighet då deras individuella önskemål 
negligeras (Hedberg, Cederborg & Johanson, 2007). I en studie upplever sjuksköterskor som 
även arbetar med patienter som har stroke att en individuellt anpassad vårdplan är av största 
vikt. Av den anledningen att anhöriga eller hemtjänstpersonal, i ett senare skede, ska kunna 
utföra patientens omvårdnad senare i hemmet. Den omvårdnad som senare ska ges i 
hemmet, ska då ska utgå ifrån patientens önskemål för att bästa resultat och välbefinnande 
ska kunna upplevas av patienten (Park & Han, 2010). Sjuksköterskor upplever att de är i 
behov av utbildningar som är inriktade på strokepatienter för att på ett bättre sätt kunna ge 
en vård av god kvalitet, då den grundläggande utbildningen de fått när de utbildade sig till 
sjuksköterskor inte är tillräcklig. Med syftet att skapa en trygg och givande omvårdnad för 
deras arbete med patienterna (Struwe et al., 2013). Sjuksköterskor har visat sig behöva 
omfattande informations och utbildningsbehov som inkluderar bland annat medicinsk 
administration, fysisk vård och kost (Camak, 2015).  

2.4 Tidigare forskning ur anhörigas perspektiv  
Med anhöriga menas personer som vårdar och finns till hands för närstående med psykisk 
eller fysisk nedsättning. Anhöriga innefattar personer inom familjen, så som barn, make, 
föräldrar och sambo (Socialstyrelsen, 2016).  

Anhöriga till patienter som har insjuknat i stroke och har ansvaret för vårdandet i hemmet, 
upplever att det tidigare livet de levt nu måste lämnas åt sidan. Detta är för att de själva 
kommer i andra hand nu och att de inte längre har möjlighet att tänka på sig själva. Nu 
upplever de att de förlorat en del av sig själva och att deras liv består av patienten och dennes 
behov (Gustafsson & Bootle, 2013). Andra anhöriga upplever att de blir tvingade till att 
behöva vårda sina närstående efter insjuknandet i stroke och att livet nu är orättvist 
(Buschenfeld, Morris & Lockwood, 2009). 

Anhöriga till patienter som har fått en stroke upplever att tiden efter stroke innebar en 
drastisk påverkan på livet, som de inte var beredda på. De upplever att det fann en 
informationsbrist ifrån sjukvården och att de hellre hade velat ha detaljeradinformation om 
deras anhörigas specifika fall, för att kunna hjälpa sin närstående (Bastawrous, Gignac, 
Kapral & Cameron, 2015). Anhöriga upplever även att de var oförmögna till att kunna ta till 
sig den information de fick från sjukvården på grund av det som inträffat chockade de så 
mycket (Gosman-Hedström & Dahlin-Ivanoff, 2012).  

Vidare upplever anhöriga till patienter med stroke att de inte visste hur de skulle kunna 
hjälpa till eller vara delaktiga i vården av deras närstående på grund av kunskapsbrist 
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(Simeone, Cohen, Savini, Pucciarelli, Alvaro & Vellone, 2016). Anhöriga upplever även att 
den vård som deras närstående nu var i behov av var för stor att bemästra och att de då inte 
klarade av sitt tidigare arbete och att de nu behöver ta ett större ansvar för att vara den 
partner de en gång varit (Gosman-Hedström & Dahlin-Ivanoff, 2012).  

Andra anhöriga var rädda att inte kunna hjälpa till på ett adekvat sätt, så att deras närstående 
inte skulle kunna uppnå en förbättring och att deras hälsotillstånd skulle försämras på grund 
av deras oförmåga att vårda rätt (Bulley, Shiels, Wilkey & Salisbury, 2010). Anhöriga till 
patienter som fått en stroke upplever även att de inte blir tagna på allvar vid kontakt med 
hälso- och sjukvården trots att det är de som oftast behöver framföra deras närståendes 
talan. Andra anhöriga upplever att de inte längre vill vara beroende av att hela tiden behöva 
prata med hälso- och sjukvården för deras egna och närståendes skull, men att de då får ett 
större självständigt ansvar eftersom att de känner sin närstående bättre än vårdpersonalen i 
hälso- och sjukvården (Cecil, Thompson Parahoo & McCaughan, 2010). Anhöriga till 
patienter med stroke känner en frustration kring en bristande kontakt och begränsad 
förståelse från hälsovården. Anhöriga upplever att de numera måste ha ett ökat engagemang 
för sin familjemedlem som har drabbats av stroke och att deras bidrag är avgörande för 
återhämtningsprocessen (Arntzen & Hamran, 2016) 

2.5 Vårdvetenskapligt perspektiv    
Erikssons (2014) begrepp om hälsa, lidande, vårdrelation och ansa, leka, och lära valdes som 
teoretiskt perspektiv då det är passande att koppla till upplevelser och kan skapa en bredare 
förståelse till syftet med detta examensarbete. Enligt Friberg (2017) bidrar teoretiskt kunskap 
till en allt större förståelse för hur olika begrepp kan användas i det praktiska vårdandet. En 
patients hälsa och dennes lidande ska ständigt vara i fokus under dennes vårdprocess. Vidare 
är det även passande att en beskrivning av vårdrelation finns därför att sjuksköterskor 
ständigt skapar nya vårdrelationer med sina patienter för att på bästa sätt bemöta dem. 
Dessa begrepp kommer senare att diskuteras mot resultatet i examensarbetets 
resultatdiskussion.  

2.5.1 Hälsa och ohälsa 

Enligt Eriksson (2014) är hälsan i konstant rörelse och är relativ beroende på tid, rum, plats 
och kultur, detta betyder att varje individ har egna referensramar att utgå ifrån i förhållande 
till hälsa och uppfattning om vad hälsa innebär. Det finns inga bestämda regler om vad hälsa 
eller ohälsa innebär för en individ, alla har egna uppfattningar relaterad till sitt välmående 
som är subjektivt. Ohälsa betraktas som motpol till hälsa och som både är objektiv och 
subjektiv. Hälsa innebär inte endast frånvaro av sjukdom, en person kan fortfarande uppleva 
sig vara vid god hälsa men vara väldigt sjuk rent fysiskt. Hälsa är en upplevelse som hänger 
ihop med att personen känner sig hel till kropp (biologiskt), själ (psykologiskt) och ande 
(andligt). För att kunna ge en så god vård till människan samt stötta denne, behöver vi 
vårdare ta hänsyn till alla dessa tre helheter. Att beskriva hälsa som frånvaro av sjukdomar är 
för objektivt för att beskriva människans hela upplevelser av hälsa (Eriksson, 2014). Vid 
sjukdomar enligt Eriksson (2000,2014) kan livet utsättas för olika slags motstånd som kan 
leda till ohälsa för individen, som individen med större eller mindre framgång försökt 
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övervinna dessa hinder. Ohälsa och sjukdomar har funnits i alla tider och har drabbat 
människan, och kommer förmodligen alltid att göra det. Till följd av dessa hinder som 
människan går genom inom sig själv och dennes värld uppstår ohälsa. Faktorer som leder till 
ohälsa nämns som hälsohinder.  

2.5.2 Lidande 

Begreppet lidande beskrivs som något ont och något om inte är önskvärt. Under livets gång 
kommer man stöta på lidande i dess olika former och vid olika omständigheter. När en 
människa genomgår ett lidande är det en process som sker inom den drabbade och kan 
påverka hens omgivning (Eriksson, 2014). Lidande är individuellt och utgår från människans 
erfarenheter, därför uttrycks den också annorlunda. För människan framstår lidande som en 
kamp mellan det onda och det goda, en kamp som är oundvikligt och nödvändigt.  Utan den 
skulle livet vara meningslöst och utan rörelse. Vid lidande kan en mening skapas, där 
människan kan besegra detta lidande genom styrka. Nedan lyfts tre olika former av lidande 
upp som alla samspelar med varandra och påverkar alla aspekter i en människas liv 
(Eriksson, 2015).  

Lidande lyfts upp av Eriksson (1994) som en komponent i människans vardag och en del av 
livet. Eriksson (2014) beskriver lidande som kan visa sig i tre olika former, dessa är 
vårdlidande, sjukdomslidande och livslidande. Vårdlidande är det lidande som betraktas som 
det onödiga lidandet som går att undvika. Det kan förekomma i form av en dålig kvalité från 
sjukvården, i form av en kränkning där hänsyn inte tas till patientens autonomi. Sjukvården 
ger inte möjlighet till patienten att vara delaktig i sin omvårdnad och olika 
behandlingsinsatser. Trycksår är ett exempel på ett onödigt lidande som drabbar patienten, 
som kan genom förebyggande arbete och uppmärksamhet från vårdpersonal undvikas. 
Sjukdomslidande är ett lidande som uppstår som en effekt av ett sjukligt tillstånd, exempelvis 
en kroppslig sjukdom. Detta kan också orsaka en själslig och andlig lidande som en bieffekt 
av en specifik sjukdom. En förändring i form av sjukligt tillstånd kan innebära en 
livsförändring för individen, som kan leda till minskad socialt umgänge, nedsatt fysisk 
aktivitet och kan leda till att individen isolerar sig från omvärlden. Att livet förändras 
drastiskt i följd av en sjukdom kan leda till att individens förmåga till olika aktiviteter 
begränsas som kan orsaka ett lidande. Ett livslidande påverkar människans livssituation och 
individens erfarenheter i livet påverkar det form av lidande. Förlust eller en förändring i livet 
kan leda till ett lidande och hela individens existens förändras. När lidande påverkar livet så 
pass mycket kan det i värsta fall innebära en inre död för människan, vilket gör att individen 
förlorar livslusten och har en minskad förmåga att leva livet (Eriksson, 2014).  

2.5.3 Vårdrelation 

Grunden i vårdande och vårdprocessen är vårdrelationen, som är relationen mellan patient 
och vårdare. I alla möten där människan kommer i kontakt med sjukvården är det en så 
kallad vårdrelation, oavsett om den är vårdande eller inte. En vårdrelation handlar även om 
korta eller längre sjukhusbesök.  Det finns tydliga skillnader mellan det som kallas 
vårdrelation och vårdande relation, den vårdande relationen anses som den optimala och den 
relation som man ska sträva efter. Den anses lindra lidande genom mänsklig kärlek.  En 
vårdrelation är oundvikligt och skapas automatiskt, men det är under den som människan 
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kan på ett äkta sätt förmedla sin kärlek och på så sätt öppna upp dörren för en vårdande 
relation. Detta ger utrymme för att relationen ska frodas, samt leder till att patienten kan ge 
uttryck för sina aktuella behov, begär och problem.  Vårdrelationen blir därför en 
förutsättning för den vårdande relationen, dvs. den kan så småningom ändras till en 
vårdande relation.  Däremot krävs det en ömsesidighet från både vårdare och patient, en 
förutsättning är att båda ger och tar. Patienten måste våga låta vårdaren hjälpa, och där båda 
parter träder fram och växlar information mellan varandra eller utförande av olika 
vårdaktiviteter eller behandlingar. Först då kan vårdrelationen förvandlas till en vårdande 
relation som kan upprätthållas på en bra nivå (Eriksson, 2015).  

Vid ett mottagande av givande, innebär det att blotta och ge ut sig själv, därför ska inte en 
vårdare påtvinga en relation. Det finns en skillnad från interaktion i jämförelse med 
vårdrelationen. Vårdsituation till vårdsituation kan variera, vilket betyder att vård 
förhållandet varierar, därför är kontinuitet i vård förhållandet viktigt oberoende av hur lång 
tid den aktuella vårdprocessen pågår. Med kontinuitet menas att optimal hälsa kan nås 
genom att hälsoprocessen utvecklas ostört. En fungerande vårdrelation utgör en 
förutsättning för en fungerande process (Eriksson, 2014).  

Enligt Eriksson (2014) består vårdrelationen av patient och vårdare. Vårdrelation i 
vårdprocessen ska bedrivas på en professionell nivå och har sin grund i kunskap. Det är av 
stor vikt att vårdrelationen uppfyller de etiska kraven. En av de viktigaste komponenter för 
vård förhållandet är att det syftar till öka patientens hälsoresurser. En trygg och djup relation 
ger en möjlighet till strävan mot optimal och mest gynnsamma hälsa, genom samlad kunskap 
om patienten som utgör kärnan i vårdprocessens olika faser. Inom dessa faser som består av 
patientanalys, prioritering och vårdhandlingen. Vid vårdandet handlar det inte om att 
utforma målen utan att vara en guide, vårdaren ska vara en vägvisare och att kunna känna till 
vägen och möjligheterna är en förutsättning. Vägvisaren uppmuntrar och stöttar individen 
till att kunna nå sina mål och visar vägen istället för att sätta upp målen. Det finns inga svar 
på slutet av vägen eller en konkret förklaring utan det finns alltid en möjlighet att finna nya 
vägar som skapar en möjlighet till kraft och en vilja att fortsätta sträva framåt (Eriksson, 
2014).  

2.5.4 Ansa, leka och lära är en del av vårdandet 

Eriksson (2000) beskriver att vårdandet består av att ansa, leka och lära och har en 
hälsofrämjande funktion för människor. Med ansa menas omsorg, vilket är något som finns 
naturligt inom oss.  Genom omsorg kan goda relationer frodas och präglas av värme och 
beröring. Via beröringen och värmen kan det skapas ett välbefinnande för individen som är i 
behov av vård. Vid vård kan man via ansning hjälpa individer att återfå sin autonomi. Det är 
genom leken där lust skapas och är något önskvärt i vårdandet. Det är genom leken som 
individen för komma bort verkligheten till en lustfylld plats, leken skapar önskningar och 
uttryckts i att ha lust. Leken kan ge en trygghet och där det egna jaget bekräftas.  Via lekandet 
kan det ges utrymme att aktivt forma sin egen hälsa. Utveckling och förändring sker när en 
människa lär sig något, och den som vårdar ska möjliggöra förutsättningar för patientens 
inlärning genom att utgå från dennes behov. Lärande kan användas inom vården genom att 
hjälpa patienten igenom sin ångest, sårbarhet och ilska. Genom att ansa, leka och lära kan 
man skapa ett välbefinnande och en förbättrad hälsa (Eriksson, 2000).   
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2.6 Problemformulering  
Stroke räknas som en av de vanligaste dödsorsakerna i Sverige där majoriteten är äldre 
människor. Sjukdomen kan leda till olika komplikationer för patienten, som kan vara i form 
av både fysiska och psykiska skador. I vissa fall kan skadorna övergå men kan även bli 
bestående.  I sjuksköterskors arbetsuppgifter ingår att främja hälsa och kunna ge information 
till patienter och deras anhöriga. Ur ett vårdvetenskapligt perspektiv beskrivs det att 
patienter upplever lidande, hälsa och ohälsa individuellt. Tidigare forskning visar på att 
sjuksköterskor upplever brist på kunskap om stroke att detta kan ha en negativ effekt på det 
individuella vårdandet av patienter som fått stroke. Sjuksköterskor upplever ett behov av 
kunskap hur stroke påverkat dessa patienter. Detta kan leda till att sjuksköterskor upplever 
svårigheter med att vårda och uppfylla patienternas individuella behov. Vidare visar tidigare 
forskning att anhöriga till patienter som har fått stroke upplever att de nu är i behov av stöd 
för hur de ska stödja sina närstående till att återfå välbefinnande och för att stärka deras 
självständighet. Anhöriga upplever informationsbrist från sjukvården som lett till svårigheter 
med att vara delaktiga i vården av sina närstående. Detta examensarbete ämnar till att öka 
kunskapen om patienters upplevelser av livet efter stroke. Den nya kunskapen kan leda till en 
ökad förståelse för patienters upplevelser efter en stroke och kan gagna både sjuksköterskor 
och anhöriga till i deras vårdande. Vidare kan den nya kunskapen även bidra till en mer 
individanpassad vård av dessa patienter som till följd av denna förhoppningsvis leder till ökat 
välbefinnande och hälsa.  

3 SYFTE                      

Syftet är att beskriva patienters upplevelser av att leva med stroke.  

4 METOD  

I examensarbetet har de vetenskapliga artiklarna som utgör datamaterialet utgått från en 
kvalitativ forskningsansats. En kvalitativ litteraturstudie ansågs som relevant eftersom den 
överensstämmer med examenarbetets syfte som är att beskriva upplevelser av ett fenomen. 
Det är en lämplig metod att använda när man undersöker upplevelser av ett fenomen och ett 
levande subjekt (Friberg, 2017; Dahlberg & Segesten, 2008). I detta fall upplevelser hos 
patienter som lever med stroke. Vidare har det insamlade materialet analyserats enligt en 
deskriptiv syntes utifrån Evans (2002) som är bestående av fyra steg.  
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4.1 Urval och datainsamling   
Först gjordes en datainsamling. Databaserna som användes var CINAHL plus och Pub Med 
därför att de främst fokuserar på ämnen som vårdvetenskap, hälsosjukvård och omvårdnad. 
Databaserna innehåller huvudsakligen vetenskapliga artiklar skrivna på engelska. Under 
sökningen efter artiklar användes olika sökord för att hitta material som svarade an på syftet 
med detta examensarbete. För att hitta relevanta sökord i databaserna har sökmotorn MESH 
(Medical subject headings) använts. Några av sökorden som användes i databaserna var 
Stroke survivior, Qualitative studies, experience, patient, life after stroke, elderly, stroke, 
nursing och patientfocused. Flera sökord kombinerades för att få en mer specifik sökning 
och de utvalda sökorden kombinerades med de booleska sökorden AND eller OR. Enligt 
Östlund (2012) är en boolesk sökteknik att föredra för att se de olika sambanden mellan olika 
ämnessökord. För att få ett allt mer varierande sökord, användes nya relevanta sökord från 
redan hittade artiklars nyckelord som sedan nyttjades.  

För att säkerställa kvalitén på artiklarna valdes endast artiklar som blivit Peer- Review, detta 
betyder att artiklarna blivit granskade av experter (Polit & Beck, 2012). För att få fram så ny 
forskning som möjligt valdes artiklar från 2007–2017, det vill säga vetenskapliga artiklar som 
inte är äldre än tio år. Vidare fanns det ingen begränsning vad gäller ursprung av land vid 
urvalet av artiklar.  

Inklusionskriterierna var till exempel att samtliga av de vetenskapliga artiklarna skulle 
handla om patienters upplevelser av att leva med stroke. Vidare skulle artiklarna även ha en 
kvalitativ ansats då resultatet skulle innehålla upplevelser av ett fenomen. 
Exlusionskriterierna var artiklar som fokuserade på upplevelser av stroke under den akuta 
fasen och valdes därför bort. Patienter som var inneliggande på sjukhus tillhörde också den 
grupp som valdes bort, därför att författarna ville ha svar på upplevelser av livet efter en 
stroke. Sammanlagt valdes 25 artiklar utifrån sökningarna. 

Artiklarna lästes först i abstrakt och om det verkade relevant lästes de i fulltext. Utav de 25 
artiklar valdes till slut 10 artiklar som ansågs svara an på syftet. För att välja de artiklarna 
med högst kvalité användes kvalitetsbedömning enligt Friberg (2012). Det var viktigt att 
studies syfte och metodavsnittet var välformulerad, hur data har analyserats, vad resultatet 
visar och hur väl är diskussionsavsnittet beskrivet. När det var klart fylldes sök-matrisen in 
som finns under bilaga A, sedan artikelmatrisen som finns under bilaga B och slutligen bilaga 
C som består av en kvalitetsgranskning enligt Friberg (2017). Kvalitetsgranskningen 
innehåller elva frågor som bedömer kvalitén på vetenskapliga artiklar. Samtliga av artiklarna 
bedömdes vara av hög kvalité och valdes därför till dataanalysen.   

4.2 Dataanalys och genomförande  
Andra steget enligt Evans (2002) består av att identifiera nyckelfynd som är meningar, citat 
och stycken som svarar an på examensarbetets syfte. Dataanalysen påbörjades genom att de 
valda vetenskapliga artiklarna lästes flera gånger för var för sig för att en förståelse skulle fås. 
Sedan skrevs artiklarna ut för att det underlättade sökandet efter relevanta texter som 
svarade an på syftet. Text som svarade an på syftet markerades med en röd färg. Sedan 
klipptes styckena ut och samlades i ett kuvert. Dessa utgjorde nyckelfynd från alla tio artiklar. 
För att inte blanda ihop de valda nyckelfynden märktes varje nyckelfynd med en siffra för att 
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veta vilken artikel de tillhörde. Totalt kunde 201 stycken olika nyckelfynd identifieras och 
sedan översättas till svenska. En översättning av de valda artiklarna gjordes för att öka 
förståelsen men även för att så långt som möjligt undvika egna tolkningar. Under 
examensarbetets gång var det också viktigt att översättningen från engelska till svenska 
gjordes med lexikon för att även här undvika författarnas egna tolkningar.  

Under steg tre ska teman och subteman urskiljas utifrån alla artiklars nyckelfynd. Efter att 
nyckelfynden tagits ut jämfördes dessa med varandra och likheter och olikheter framkom. 
Under examensarbetets gång lästes och jämfördes texterna i artiklarna flera gånger med de 
funna nyckelfynden för att säkerställa att innebörden i artiklarna inte skulle försvinna i 
översättningen.  

I det fjärde steget skapas en större förståelse för det fenomen som är avsett att studeras 
genom att beskriva resultatet utifrån nyckelfynden i löpande text (Evans, 2002). Relevanta 
citat från deltagarna i studierna användes i löpande text för att förstärka den upplevda 
upplevelsen efter att ha insjuknat i stroke. Totalt skapades två teman med fem tillhörande 
subteman, se tabell 1.  

 

I tabell 1 presenteras ett exempel på hur analysprocessen gick till.  

Tabell 1: Exempel på nyckelfynd, tema och subtema.   

Nyckelfynd  Tema  Subtema  

” I know they (her nieces) were trying to 
get someone to come in and give me 
meals, but anyway, I don’t know 
whether, they’re paying for it. So she 
comes in and give me my meals… My 
nieces pay them actually, now I have it, 
my nieces pay them” (Casey, Murphy, 
Cooney, & O’Shea, 2008). 

 ”I can’t do as much in the garden as I 
used to do I get tired very quickly” 
(Donnellan ,Martins, Conlon, Coughlan, 
O’Neil, & Collin, 2013). 

”I would like to visiting my friends but I 
am faced with physical limitations, low 
income and some inconveniences in 
moving”(Dalvandi ,Heikkilä, Maddah, 
Khankeh & Ekman, 2010). 

 

 

 

 

 

Livet förändras 

 

 

Att känna sig begränsad  

 

Att få förändrad 
sinnesstämning  

 

 

Att känna sig som en börda  
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4.3 Etiska överväganden  
För att säkerställa att de artiklar som författarna har använt sig av i examensarbetet är av god 
kvalité användes artiklar som var Peer reviewed, som innebär att materialet har granskats 
och godkänts av en forskningsetisk nämnd (Polit & beck, 2012) Vidare har detta 
examensarbete följt de etiska forskningsreglerna enligt CODEX (2017a) genom att det 
material som använts i detta examensarbete har varken förfalskat eller plagierats.  För att 
undvika plagiat har examensarbetet skrivits med egna ord och användning av citat refererats 
till den författare som har skrivit texten (Olsson & Sörensen (2013). Författarna har även 
genom att reflektera över sin förförståelse försökt sätta sina värderingar vid sidan för att 
resultatet inte ska påverkas under examenarbetes gång. För att inte påverka resultatet har 
artiklarna översatts till svenska med hjälp av ordböcker för att det inte ska förekomma 
felaktiga tolkningar av texterna (Polit & Beck, 2012). Enligt CODEX (2017b) ska författare ha 
ett etiskt förhållningssätt gentemot individer som har deltagit i forskningsarbetet, detta 
betyder att alla deltagare ska ha kunskap om studiens syfte, ha lämnat sitt samtycke och blivit 
informerade om att de när som helst kan sluta medverka i studien.  

5 RESULTAT 

Efter analysen av artiklarna utförts framkom två teman och fem subteman.  För att stärka det 
som beskrivs i resultatet har citat från artiklarna används under beskrivningarna av 
subteman. I tabell 2 visas en översikt av framkomna teman och subteman.  

Tabell 2: översikt av teman med tillhörande subteman 

Tema  Subtema 

 

Livet förändras  Att vara begränsad  

Att känna sig som en börda  

Att få förändrad sinnesstämning 

Gå vidare i livet Att acceptera sin situation  

Att känna hopp  

5.1 Livet förändras 
Livet efter en stroke medförde olika slags förändringar i livet för patienterna, så som upplevd 
minskad självständighet jämfört med innan. Patienterna var nu i behov av att få hjälp av 
antingen vänner, familj eller hälso- och sjukvården för att klara av vardagen. I och med ett 
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förändrat liv kunde upplevelser av att vara begränsad, känna sig som en börda och få 
förändrad sinnesstämning vara ganska återkommande. Livet förändrades och saknaden av 
självständighet var framträdande för patienterna eftersom de var nu mer beroende av andra 
för att klara sig, speciellt familjemedlemmar. 

5.1.1 Att vara begränsad  

Att inte kunna utföra sociala aktiviteter som förr så som att simma, promenera och ha ett 
socialt umgänge var en upplevelse som ansågs utgöra ett problem för patienterna som hade 
insjuknat i en stroke.  Det fanns inte längre samma förmåga att hålla huset i skick, det kunde 
handla om att laga mat och städa. Det gav upplevelser av att begränsad att inte längre kunna 
gå vart man önskade på egen hand eller sköta trädgården som man kunde göra tidigare, 
innan insjuknandet i en stroke. Livet generellt innebar en begränsning i form av sociala 
aktiviteter, där det inte fanns lika mycket möjligheter att umgås med vänner lika ofta eller 
planera in dagliga aktiviteter. Patienterna som tidigare kunnat utföra dagliga aktiviteter så 
som att köra bil och handla självständigt kunde längre inte göra detta vilket gav en upplevelse 
av att vara begränsad, men som nu var tvungna att anpassa sig. Insjuknandet i stroke innebär 
en tydlig begränsning i form av att inte längre kunna klara av att jobba (Casey, Murphy, 
Cooney, & O’Shea ,2008; Donnellan, Martins, Conlon, Coughlan, O’Neil & Collin, 2013; 
Brunborg & Ytrehus, 2013). Detta kan påvisas genom följande citat ”I have no major 
limitations, although I note my uncertainty in doing things, as if I am in slow motion, I am 
slow to walk and sometimes even in articulating my thoughts” (Simon, Savini, Cohen, Alvaro 
& Vellone, 2015, s. 165). 

Funktionsnedsättningar efter en stroke bidrog till ett långsammare tempo, normala 
vardagssysslor tog längre tid, det upplevdes som mer krävande och ledde till ett mer hektiskt 
liv. Vardagarna behövde planeras långt innan eftersom det bidrog till att det tog längre tid så 
fanns det betydligt mindre utrymme för spontanitet. Att ha insjuknat i stroke kunde innebära 
att aktiviteterna begränsades till att spela bingo eller kort, vilket inte upplevdes stimulerande 
nog och hade en negativ inverkan på livskvalitén. Dagarna upplevdes som långa och gråa 
(Eilertsen, Kirkevold & Bjørk, 2010; Medin, Larson, Von Arbin, Wredling, & Tham, 2010). I 
Pallesen (2013) beskrivs att en patient uttryckt detta:  

Well, in going up or down stairs, and the thing about taking the initiative do to things. I can’t 
just, if someone rings and says ’Are you coming over in half an hour?’ I can’t just do that. 
Because then I get stressed and confused and then I can’t get ready at all (s. 236).  

Livet efter stroke innebar oftast mindre rum för spontanitet i vardagen, detta påverkade det 
sociala livet där det fanns mindre möjligheter att delta i sociala sammanhang. Att göra sig 
redo tog längre tid innan insjuknandet i stroke och detta berodde på de psykiska och fysiska 
begränsningar som insjuknandet av stroke hade medfört. Patienterna upplevde 
begränsningar i att kunna röra sig som tidigare och detta hindrade de från att ha kontroll 
över sin kropp och kunna utföra de aktiviteter som de tidigare hade kunnat. Önskan fanns att 
återigen kunna vara självständig och att det skulle kännas bättre att kunna göra vissa saker 
på egen hand, så som att göra egen måltid (Casey m.fl., 2008; Dalvandi m.fl., 2010). 
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5.1.2 Att känna sig som en börda  

Ett ökat behov av hjälp efter att ha drabbats av en stroke var ganska vanligt, där man var 
tvungen att be om hjälp. Detta upplevdes som både positivt och negativt. Att behöva be om 
hjälp till anhöriga och närstående i samband med de förändringar som en stroke hade 
medfört framkallade upplevelser så som hjälplöshet. Mycket i samband med att det fanns ett 
ökat behov från anhöriga, där man förlitade sig på anhöriga vid genomförande av vardagliga 
aktiviteter. Något som innan var en självklarhet innan insjuknandet i stroke (Casey m.fl., 
2008; Pallesen, 2013). En förekommande upplevelse var skuld inför att behöva vara börda 
för familjemedlemmar, eftersom patienterna var medvetna om att deras närstående hade fått 
ett allt större ansvar och det var anledningen till de upplevelserna av att vara en börda.  
Upplevelserna av att vara en börda berodde oftast på att familjemedlemmarna hade nu 
ytterligare en uppgift utöver deras redan hektiska liv som inkluderade jobb, familjeliv och 
svårigheter allmänt i livet (Simone m.fl., 2015). Att inte längre kunna ta hand om sig och bli 
beroende av andra upplevdes som jobbigt särskilt i början efter att ha insjuknat i en stroke, 
det var vanligt förekommande (Medin m.fl., 2010; Timothy, Graham & Levack,2016). 

Patienterna upplevde att de var en börda inför att vara beroende av familjen, anhöriga och 
personal från äldreboenden. Där de skulle kunna hamna i en situation där de var tvungna att 
be om hjälp, så som hjälp med dusch i samband med rehabilitering. Upplevelsen av att vara 
en börda var påtaglig vid måltidssituationer därför att patienterna behövde hjälp med 
matning och fick berättat för sig på vilket sätt man skulle äta (Collins, Breen, Walsh, & 
McGrath, 2015).   

Patienterna upplevde att det påverkade dem negativt att behöva tas hand om av sina partner 
(Casey m.fl., 2008; Dalvandi m.fl., 2010).  Patienterna som fortfarande hade sina respektive 
vid liv upplevde att det skulle var omöjligt att klara av vardagen utan de vid sin sida. En 
patient menade på att allt som berörde livet togs hand om av sin fru, som var tvungen att 
byta kläder på honom, hjälpa till vid sängdags och egentligen allt som rörde vardagen. Att 
vara i behov av andra gav upplevelsen av att vara en börda. Det efter att inte längre kunna äta 
eller gå på toaletten på egen hand (Casey m.fl., 2008; Dalvandi m.fl., 2010).  

Patienterna upplevde att de fick hjälp och stöd från sina anhöriga och var tacksamma över att 
få dela med sig av sina upplevelser men upplevde att de var en börda över att hela tiden vara i 
behov av hjälp i sin vardag. Det fanns en medvetenhet om hur beroende patienterna var av 
sin familj och upplevelser av att vara en börda var ständigt påtaglig i vardagliga situationer 
(Brunborg m.fl., 2013; Dalvandi m.fl., 2010).   

5.1.3 Att få förändrad sinnesstämning   

 
Patienterna upplevde en negativ påverkan på humöret och det framkallade en förändrad 
sinnesstämning (Dalvandi m.fl., 2010). Frustrationen i detta fall berodde på förlust av 
kroppsfunktioner och uttrycks som en vanlig förekommande upplevelse (Dalvandi m.fl., 
2010; Timothy m.fl.,2016). Oro, nedstämdhet, irritation och ångest är upplevelser som 
framkom ur subtemat att få en förändrad sinnesstämning, dessa upplevelser är oftast 
framträdande det första året efter insjuknandet av stroke (Dalvandi m.fl., 2010; Donnellan 
m.fl., 2013).   
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Förändrad sinnesstämning var kopplad till den förändrade kroppen som upplevdes hos 
patienterna som obehaglig och opålitlig. Patienterna upplevde sorg över att ha blivit 
drabbade av sjukdomen stroke och det skapade en allt större oro (Pallesen, 2013). I de 
vardagliga aktiviteterna upplevde patienterna ilska över att inte kunna vara som alla andra.  
Patienter som lever med stroke upplevde sig vara mer bundna till hemmet, vilket framkallade 
upplevelser av en förändrad sinnesstämningen (Donellan m. fl.,2013). Oron var mestadels 
kopplad till nya situationer och problem som kunde uppstå i framtiden, som kunde skapa en 
barriär för att kunna gå vidare i livet. Det skapade en hel del ovisshet om hur framtiden 
skulle visa sig, oftast i samband med hur patienterna skulle anpassa sitt liv efter att ha 
insjuknat i en stroke. Förändrad sinnesstämning var sammankopplad med oron inför att 
kunna fungera som vanligt igen (Collins m. fl.,2015 & Pallesen, 2013). 
 
Det fanns en allt större oro och frustration inför det krav som kroppen ställde, och de 
förändringarna fastställde deras uppmärksamhet på själva kroppen. Oron över hälsan och 
allvaret kring sjukdomen gav upphov till tankar kring döden. Patienterna upplevde att 
förändringarna i humöret var sammankopplade med oro och rädsla över att få ytterligare en 
stroke (Donnellan m.fl.,2013; Eilertsen m.fl., 2010). Kroppen var inte att lita på längre, det 
var en förlust av kontroll, funktion och självkänsla och påverkade många på ett negativt sätt. 
Att kroppen var oförutsägbar gav upplevelser av en förändrad sinnesstämning (Casey m.fl., 
2008; Timothy m.fl., 2016; Pallesen, 2013). 

Upplevelser av oro för anhöriga var ganska framträdande eftersom de hade fått ta ett större 
ansvar för patienterna, patienter som lever med stroke ansåg att anhöriga påverkades av 
sjukdomen eftersom att detta även blev ett problem för dem. Växande ambivalens spred sig 
kring frågan om de skulle kunna återvända till det liv som de hade innan insjuknandet i 
stroke (Dalvandi m.fl.,2010; Eilertsen m.fl., 2010). Det bidrog till en allt fler upplevelser av 
förändrad sinnesstämning hos patienterna, eftersom att det skapade ett problem inför att 
kunna hantera den nya situationen (Dalvandi m.fl., 2010).   

Det innebär oro vid hemgång för patienterna, eftersom de upplevde osäkerhet inför hur de 
skulle klara sig hemma själva, eftersom att miljön i sjukhusen uppfattades som säker och 
trygg återvände patienterna med blandade upplevelser. Det förekom upplevelser av oro inför 
sjukhuspersonalen då de ansågs som främlingar (Collins m.fl.,2015). I Donnellan m. fl., 
(2013) beskriver en patient förändrad sinnesstämning i samband med hemgång från 
sjukhuset: 

It took me a couple of weeks to get back to normal I was a little bit anxious when I went home 
first and every little twinge I felt was scared and I thought oh my god is this it. If I got a little 
pimple on the side of my cause it started like a little itch kind of a weird feeling in the side of 
my face…. (s. 485).  

Eftersom kroppen var förändrad och inte hade samma kapacitet upplevde patienterna att den 
skulle bli värdelös och oroade sig över de förändringar som skedde. Det var svårt att se 
framåt eftersom att patienterna inte visste vad som väntades och när som helst kunde livet 
förändras. Dessa tankar skapade funderingar kring döden för de som levde med stroke 
(Simeone m.fl., 2015 & Eilertsen m.fl., 2010).     
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5.2 Gå vidare i livet  
Livet efter en stroke innebar stora påfrestningar för de drabbade både fysiskt och psykiskt. 
Trots detta upplevde patienterna efter en tid, en acceptans för sin livssituation och upplevde 
hopp inför framtiden. Detta beroende på flera faktorer så som stöd från familj, vänner och 
sjukvårdspersonal. Utifrån detta finns det två underteman: Att acceptera sin situation och att 
känna hopp. 

5.2.1 Att acceptera sin situation  

Insjuknandet av en stroke innebär negativa konsekvenser, framförallt en minskning av 
fysiska och psykiska funktioner. Trots detta var det möjligt att anpassa sig till den nya 
situationen, succesivt. Att kunna acceptera det nuvarande tillståndet efter en stroke bidrog 
oftast till fler positiva upplevelser. En viktig del var att ändra sin tankeställning genom en 
stark viljestyrka. Att kunna anpassa sig utifrån den egna förmågan förbättrade 
återhämtningsprocessen (Brunborg m.fl., 2013; Pallesen, 2013). Det fanns en önskan att gå 
vidare och acceptera det nya hos patienterna som hade drabbats av en stroke, man var 
tvungen att succesivt gå vidare i livet och ta en dag i taget (Donellan, 2013). Genom att inte 
fundera över de negativa aspekterna som stroke hade orsakat i deras liv och de förändringar 
det innebär kunde de som hade insjuknat i stroke vara mer positivt inställda till framtiden 
och mer accepterande av den nya situationen. Trots funktionsnedsättningar var det möjligt 
att vänja sig vid sitt nya liv efter en stroke (Donnellan m.fl., 2013). 

Ett socialt nätverk och vårdande relation med sina familjemedlemmar ledde till ett 
välbefinnande. Att få stöd från familjen ledde till en anpassning till livet efter en stroke. 
Individer med kroppsliga förändringar hade anpassat sig och accepterat ett liv med olika 
slags funktionsnedsättningar. Mycket på grund av deras personliga attityder och egenskaper. 
Trots att det fanns negativa upplevelser efter en stroke fanns det samtidigt ett nytt förtroende 
och acceptans av de kroppsliga förändringar som hade uppstått (Pallesen, 2013; (Brunborg, 
2013). En patient beskriver i Donnellan m. fl., (2013) upplevelserna av att ha accepterat sin 
situation: 

There’s nothing you can do to change there is nothing you can do to change it so just accept it 
so and I think being brought up that way has helped me so I think that is how I got over this so 
much but on saying that the odd time i just get a bit anxious, for no reason, about it; it comes 
into your head most of the time I don’t think about it (s. 487). 

 

 Att förlita sig på gud hjälpte till att tolerera den kris som stroke hade medfört. Det ledde 
automatiskt till ett bättre välbefinnande och att kunna gå vidare i livet, trots de negativa 
upplevelserna. Patienterna sökte tröst hos gud och det var en viktig egenskap för att kunna 
acceptera upplevelserna av sin inställning till sjukdomen stroke. Detta ledde till ett nytt 
förtroende och acceptans av de kroppsliga förändringar som hade uppstått. Tron på gud hade 
förstärkts och gav nu en inre styrka, som gjort situationen mer hanterbart. Det var viktigt för 
återhämtning och acceptant. Viktigast var att allt var tillbaka till det normala, i början ansågs 
det som en tragedi men upplevdes sedan som något som tillhörde det förflutna. Längtan efter 
tron på gud var något som inte hade existerat innan, men som hade en positiv verkan efter att 
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ha drabbats av en stroke (Pallesen, 2013; Simeone m.fl., 2015; Dalvandi, 2010; Timothy, 
2016).  

5.2.2 Att känna hopp  

Att överleva efter att ha drabbats av en stroke gav efter en tid, en upplevelse av uppskattning 
för livet. Återhämtningsprocessen innebar en ny chans i livet och en reflektion över 
värdefulla saker i livet.  Patienterna upplevde att de hade tur som överlevt och fick hopp om 
framtiden (Donnellan m.fl., 2013; Eilertsen, 2010; Simone m.fl., 2015; Dalvandi, 2010; 
Brunborg ,2013). 

Upplevelser av hopp visade sig tydligt vid insikt om det aktuella hälsotillståndet och ändrade 
hälsovanorna till det bättre. Patienterna upplevde att de fick en ny chans i livet och insåg att 
det var nödvändigt att ändra livsstilen för att undvika att drabbas av en till stroke, de fick mer 
kunskap om hur man ändrar livsstilen och hade motivationen att nå dit. Eftersom stroke 
hade en så stor inverkan på deras hälsa insåg många att förmågan att ta kontroll över sitt liv 
var nödvändigt (Brunborg, 2013; Pallesen, 2013). Detta visas i följande citat ”Luckily, I have 
had a quick recovery, a good recovery. There are still some steps forward that I need to make, 
but I am optimistic” (Simeone m.fl., 2015, s.166). 

Uppmuntran och stöd från familj och vänner spelade en avgörande roll för livskvalitén, att få 
stöd från partners gjorde det lättare att hantera situationer och stimulerade engagemang och 
nya aktiviteter, vilket stärkte upplevelserna av hopp hos individerna efter insjuknande av 
stroke (Pallesen, 2013; Casey m.fl., 2008; Brunborg, 2013). De resurser som kunde utnyttjas 
var oftast i form av olika slags dagverksamheter som ansågs vara en viktig resurs (Brunborg 
m.fl., 2013). Att vara omringad av familj och vänner spelade en avgörande roll och var en 
viktig faktor för att kunna uppleva välbefinnande. De som hade insjuknat i en stroke 
betonade vikten av att ha personer runt omkring, de som brydde sig om en och som de 
drabbade brydde sig mycket om. Att ha ett stort socialt nätverk och familjemedlemmar hade 
en viktig roll för välbefinnande och de som hade det stödet upplevde att livet succesivt skulle 
bli bättre. Att få stöd och uppmuntring från familj och vänner förbättrade 
återhämtningsprocessen för de insjuknade, det gick lättare att anpassa sig till de fysiska och 
psykiska förändringar som uppstod. Det ledde till upplevelser av hoppfullhet inför framtiden, 
till skillnad ifrån att vägra acceptera de förändringar som uppstår i kroppen. Trots att det 
hade varit svårt att acceptera hjälp från andra så uppskattades det väldigt mycket av de som 
hade insjuknat i en stroke (Casey m.fl., 2008; Donnellan m.fl., 2013; Brunborg, 2013; 
Pallesen, 2013). Donnellan m. fl., (2013) skriver att en person uttryckte: 

 I kind of felt like yes, I know I’ve had a stroke, but I wasn’t going to let it get the upper hand of 
me I want to be like I was before I’ll just gradually get back into my routine now, gradually, I 
did it now over a week or two (s.488). 

Patienter som hade insjuknat i en stroke hoppades på att en dag kunna återvända till jobbet, 
att kunna utföra vissa sysslor stärkte upplevelser av hopp. Förbättringar av de fysiska 
funktionerna hjälpte att tolerera frustration och gav därmed en hoppfullhet (Casey, 2008; 
Timothy, 2016).  

Patienterna kom ihåg tiden på sjukhuset som något negativt, eftersom det påminde de om 
orsaken till varför de hade hamnat där i första hand. Det bidrog till att de såg sig som sjuka 
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och det ansågs som en okänd miljö till skillnad från hemmet som var en trygg plats. 
Patienterna upplevde en längtan hem under den tiden i sjukhuset, sjukhusvistelsen 
framkallade en längtan till att åka hem för att gå vidare med livet. Detta kunde hanteras till 
en positiv inställning genom en ändrad attityd och tanken på hemmet som en trygg plats, att 
vara i en miljö som man kände igen gav en tröst. När rehabilitering erbjöds i hemmet 
upplevde patienterna hoppfullhet om framtiden. När patienterna blev bättre i sin 
mobilisering kom upplevelser av hopp och motivationen inför framtiden stärktes (Eilertsen 
m.fl., 2010; Collins m. fl., 2015).  

6 DISKUSSION  

Syftet med examensarbetet var att beskriva patienters upplevelser av att leva med stroke. 
Diskussionen grundar sig på resultatet, metoden och etiken i arbetet. De delar som kommer 
tas upp i diskussionen är tidigare forskning, teoretiskt perspektiv, lagar och riktlinjer samt 
författarnas egna åsikter. Diskussionen är uppdelad i rubriker utifrån de teman som 
presenterats i resultatet. 

6.1 Resultatdiskussion  
Under avsnittet resultatdiskussionen diskuteras resultatet utifrån de två teman som framkom 
vid analysen, det teoretiska perspektivet samt vad tidigare forskning visar. De två olika teman 
som framkom under analysen är: Livet förändras och gå vidare i livet. Det teoretiska 
perspektivet utgick från Katie Eriksson (1994, 2000, 2014,2015,) där tre olika lidandeformer 
togs upp, teorier om hälsa samt ansa, leka och lära.  

I resultatet framkom det att patienter som hade drabbats av en stroke kände en begränsning i 
livet, eftersom att de inte längre kunde utföra samma sociala och fysiska aktiviteter som de 
kunde tidigare. Det kunde handla om att träffa vänner eller planera in dagliga aktiviteter. Det 
var kopplat till de fysiska och psykiska begränsningar som en stroke hade medfört. Att känna 
sig begränsad kan kopplas till Eriksson (2014) som menar på att livet förändras till följd av 
en sjukdom och det kan påverka individens förmåga till olika aktiviteter i form av en 
begränsning som kan orsaka ett lidande för den drabbade. Det kan påverka individen till den 
grad att det leder till en minskad livslust. Som tidigare nämnts visade resultatet att patienter 
som hade drabbats av stroke upplevde sig begränsade i livet till följd av sin stroke och detta 
kan kopplas till det Eriksson (2000, 2014) som menar på att detta kan innebära ett 
hälsohinder för patienter. Upplevelserna av att vara begränsad hindrade patienterna med 
stroke från en upplevd god hälsa. Vidare upplever sjuksköterskor att det innebär ett stort 
ansvar att vårda patienter som har drabbats av stroke, då det finns skillnader med andra 
patientgrupper gällande emotionella och kognitiva tillstånd som uppkommer efter en stroke 
(Struwe et al., 2013).  

Resultatet visade på att patienterna upplevde ett behov av stöd från sin omgivning. I tidigare 
forskning beskrivs det att sjuksköterskor upplever det svårt att vårda patienter som fått 
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stroke på grund av brist på kunskap gällande denna sjukdom. Vidare upplevde 
sjuksköterskor att det är svårt att ta hänsyn till vilka önskemål patienterna har i relation till 
sin individuella vårdplan då patienterna upplevde svårigheter att utföra dagliga aktiviteter 
som de tidigare gjort. Detta kan leda till en vård som är bristande och inte tar hänsyn till 
patienternas integritet eller värdighet (Hedberg, Cederborg & Johanson, 2007). Detta kan 
kopplas till tidigare forskning som skriver att sjuksköterskor ska anpassa en vårdplan utifrån 
patienternas individuella situation (Park & Han, 2010). 

Ur resultatet framkom det att patienterna upplevde sig vara en börda för sina 
familjemedlemmar för att de inte längre klarade av vardagliga sysslor. Detta kan kopplas till 
Sjuksköterskeföreningens etiska kod (SSF, 2014) som menar på att människan ska betraktas 
som en delaktig individ där patienten ska få bibehålla sin autonomi och integritet så långt 
som förhållandena tillåter. Enligt Hälso-sjukvårdslagen [HSL] (SFS, 2017:30) är 
kommunikationen ett viktigt verktyg i vårdandet och patienten har rätt att få vara delaktig i 
sin egen behandling så långt omständigheterna medger.  

Resultatet visade att patienterna upplevde att de var en börda för sin familj, sina vänner och 
för sjukvården. Det berodde på patienterna inte längre var kapabla att sköta vissa saker 
själva, och var nu tvungna att vara beroende av andra för att klara sig, vilket gav en känsla av 
hjälplöshet och skuld. Detta kan kopplas till det Eriksson (2014) skriver om lidande. Livet 
kan drastiskt förändras till följd av en sjukdom och orsaka ett lidande, en form av ett lidande 
kan vara ett livslidande som leder till att hela individens existens förändras. Att livet 
förändras drastiskt i följd av en sjukdom kan leda till att individens förmåga till olika 
aktiviteter begränsas som kan orsaka en lidande. Ett livslidande påverkar människans 
livssituation, individens händelser i livet påverkar det form av lidande. Förlust eller en 
förändring i livet kan leda till ett lidande och hela individens existens förändras. När lidande 
påverkar livet så pass mycket kan det i värsta fall innebära en inre död för människan, vilket 
gör att individen förlorar livslusten och har minskad förmåga att leva livet. Ett livslidande 
påverkar människans livssituation, detta eftersom en förändring i livet kan orsaka lidande då 
personens hela existens kan förändras. Ett lidande som påverkar en person i den grad kan 
medföra en inre död hos människan, genom en förlorad livslust (Eriksson, 2014).  

Patienterna upplevde hopp när de hade sin familj vid sig. Denna upplevelse stärktes 
ytterligare när ett starkt socialt nätverk fanns. Det kan kopplas till tidigare forskning som 
visar att patienternas närstående nu får ta allt mer ansvar för de. Anhöriga till patienter som 
fått stroke upplever att livet numera består av att hjälpa sina närstående (Gustafsson & 
Bootle, 2013). Anhöriga upplever att deras ansvar handlar om sina närstående och annat får 
bortprioriteras (Buschenfeld, Morris & Lockwood, 2009). Tidigare forskning visar att 
anhöriga till patienter som fått stroke upplever en informationsbrist från sjukvården och att 
de hellre hade velat ha en detaljerad information om deras anhöriga för att kunna hjälpa till 
(Bastawrous, Gignac, Kapral & Cameron, 2015).  Detta kan kopplas till det svensk 
sjuksköterskeförening (SSF, 2014) skriver om att sjuksköterskor ska bidra med information 
och stöd till patienter men även anhöriga.  

Ur resultatet framkom att patienterna upplevde att deras sinnesstämning påverkades till 
följd av sin stroke och upplevelser av oro och frustration var vanligt förekommande. Oro över 
hur framtiden skulle se ut och ifall de skulle få ytterligare en stroke. Detta kan kopplas till 
tidigare forskning som visar att sjuksköterskor upplever att deras patienter som fått en stroke 
blev emotionellt påverkade och frustrerade över sin situation Struwe et al (2013). Det kan 
även kopplas till det Eriksson (2014) skriver om att människan består av kropp, själ och 
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ande, där det själsliga kan påverka patientens hälsa och välbefinnande som helhet. Därför 
anses det vara viktigt att ta hänsyn till Erikssons (2014) tre begrepp vid vårdandet av en 
patient. Det är viktigt att ha ett gott bemötande av patienter som har ett själsligt lidande i 
vården.  

Resultatet visade på att patienterna upplevde sorg efter att ha drabbats av en stroke och 
kände en frustration över livet. Detta kan kopplas till den etiska koden SSF (2014) som 
menar på att sjuksköterskor ska finnas som ett levande stöd för patienter, där patienten kan 
prata om sin lidandeberättelse och sina upplevelser. Författarna menar på de upplevelser om 
patientens själsliga tillstånd som har uppstått efter en stroke. Sjuksköterskorna upplever att 
deras arbete är väsentligt i hur patienter som har fått en stroke kommer att rehabiliteras, då 
det är de som kommer möta dessa patienter dagligen (Barreca & Wilkins, 2008). Författarna 
till examensarbetet menar att det kan vara viktigt vid förståelse för patientens själsliga 
lidande, då sjuksköterskor genom kommunikation kan få fram så mycket information om 
patientens önskemål och därefter kunna ge så god omvårdnad som möjligt.  

Från resultatet framkom det att trots att patienterna drabbades av negativa konsekvenser i 
samband med stroke, kunde de drabbade patienterna succesivt anpassa sig och acceptera sin 
nya livssituation. Resultatet visar även att en acceptans för den nya situationen blev det 
lättare att vänja sig vid att leva med en stroke. Patienterna kunde efter ett tag acceptera den 
nya situationen trots att det var svårt i början. Lidande är något individuellt och därför 
uttrycks den också annorlunda. Lidande ses som något nödvändigt, och genom styrka kan 
individen besegra lidandet. Utan ett lidande skulle livet vara utan mening och rörelse 
(Eriksson, 2015). Det kan kopplas till sjuksköterskornas arbete som är utav vikt i relation till 
hur dessa patienter kommer att rehabiliteras, då sjuksköterskor tillhör den yrkesgrupp som 
möter de strokedrabbade som mest i sitt dagliga arbete. Sjuksköterskorna var även i detta fall 
de som följde de patienterna kontinuerligt (Barreca & Wilkins, 2008). Författarna till 
examensarbetet påpekar hur viktig en vårdande relation mellan sjuksköterskor och patienter 
är. Eriksson (2014) menar på att optimal hälsa kan nås genom att hälsoprocessen utvecklas 
utan att den störs och därmed utgör en fungerande vårdrelation en förutsättning för en 
fungerande process. Författarna till examensarbetet vill även poängtera vikten av den 
vårdande relationen och dess betydelse för patientens acceptans för sin sjukdom. Den 
vårdande relationen kan minska det lidande som en sjukdom medför och sjuksköterskors roll 
i det. För att patienten ska besegra det lidande behöver patienten våga låta vårdaren hjälpa, 
först då kan båda parter träda fram och växla information mellan varandra (Eriksson, 2015) 

Ur resultatet framkom det att patienterna efter ett tag upplevde sig vara hoppfulla inför 
framtiden, det blev möjligt när patienterna efter ett tag började acceptera det nya livet. 
Patienterna upplevde en tacksamhet och återhämtningsprocessen sågs som en ny chans i 
livet. Det gav succesivt en positiv syn på framtiden, speciellt i samband med stöd och 
uppmuntran från familj och vänner som hade en avgörande roll för livskvalitén. Det kan vara 
av stor vikt för sjuksköterskor att ha kunskap om helheten vid omvårdnad av patienter som 
har drabbats av en stroke. Sjuksköterskorna upplevde att när de själva och patienterna 
gemensamt strävar mot samma mål så känns arbetet glädjefyllt och meningsfullt. Det 
gemensamma målet var att patienterna återigen skulle få uppleva välbefinnande och hälsa 
(Barreca & Wilkins, 2008).  

Författarna menar även att sjuksköterskor endast inte ska se patienterna som en biologisk 
varelse och deras sjukdom, det kan kopplas till att ansa, leka och lära enligt Eriksson (2002) 
teoretiska referensram. Ansning uttrycks via goda relationer som består av värme och 



 19  

omsorg. Med lekande menas ett uttryck där man aktivt kan forma sin egen hälsa, lärande 
beskrivs som förändring och utveckling (Eriksson, 2002). Resultatet visade att patienterna 
upplevde hopp och en förstärkt livskvalité vid goda relationer med sina familjer och vänner.  
Leken kan relatera till när patienterna aktivt formade sin hälsa genom förbättrade matvanor 
och bättre kost. Patienterna upplevde förändringar och förbättringar i deras hälsa, som 
bidrog till en alltmer hoppfull syn på framtiden. En god vårdrelation mellan sjuksköterskor 
och patienter kan förstärka upplevelsen av hopp inför framtiden. Författarna till 
examensarbetet anser att det är viktigt att följa svensk sjuksköterskeförening (SSF, 2014) 
som menar på att sjuksköterskor ska arbeta med att bygga upp en vårdande relation mellan 
patienter och sjuksköterskor, den relationen kan få patienter att öppna sig och berätta om sin 
lidandeberättelse. Där ska sjuksköterskor kunna fungera som ett slags levande stöd för 
patienten. Sjuksköterskor ska enligt författarna till examensarbetet använda sig av Erikssons 
(2002) ansa, leka, lära i olika situationer som har med patienters omvårdnad att göra, det 
skulle även kunna implanteras på anhöriga. Att använda sig av Erikssons (2002) ansa, leka, 
lära kan ha en positiv inverkan på patienter och få patienter att känna motivation samt kunna 
använda sig av sina egna resurser för att bibehålla så mycket av sin autonomi som möjligt.  

Sammanfattningsvis visade resultatet att upplevelser av att leva med stroke såg olika ut för 
patienterna, där upplevelserna påverkade patienternas liv i helhet och även människor runt 
omkring patienterna. Det framkom att det fanns mycket material att tillgå kring forskning ur 
patienternas perspektiv, därför skulle det vara intressant att ta reda på hur tidigare forskning 
kring upplevelser tillämpas i praktiken.  

 

6.2 Metoddiskussion  
Examensarbetets syfte var att beskriva upplevelser hos patienter som hade insjuknat i stroke. 
Utifrån ämnet valdes en metod som ansågs som lämpligast och som skulle ge svar an på 
syftet. Studien utgick från en systematisk litteraturstudie med hjälp av vetenskapliga artiklar, 
en kvalitativ ansats ansågs som mest lämplig till syftet, där fokus ligger på undersökningar 
och upplevelser av ett särskilt fenomen. Detta stämde väl överens med det valda syftet som 
undersökte upplevelser, vilket anses som en styrka eftersom vi specifikt var ute efter 
upplevelser och genom en kvalitativ ansats kan man enligt Friberg (2017) beskriva 
upplevelser av ett fenomen. En deskriptiv syntes av Evans (2002) ansågs vara mest lämplig 
att använda vid bearbetning av kvalitativt material. Eftersom den består av fyra steg är det 
lätt att kunna följa de olika stegen vid utförande av analys. Enligt Friberg (2017) kan vi 
genom en kvalitativ studie förstå vad innebörden av ett fenomen, vilket anses som en styrka 
vid denna metod då man får en förståelse på djupare plan. En svaghet är att det är svårt att 
kunna tillämpa resultatet från en sådan studie till det praktiska arbetet och vad det skulle 
innebära. Detta kan innebära en begränsning av individer som deltog i studierna, där 
kvantitativ metod ger en större bredd och kan tillämpas på en större population.  

För att få en klar bild av tidigare forskning som har bedrivits inom det valda ämnet utfördes 
en litteratursökning som enligt Friberg (2017) är att föredra för att få en uppfattning om dess 
utsträckning, samt för att se om ämnet var vanligt förekommande men också vilket område 
där forskningen var sällsynt. Efter valt ämne användes sökmotorerna Pubmed och CINAHL, 
eftersom det gav mest relevanta material. Att endast använda sig av två sökmotorer kan 
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anses som en svaghet, eftersom man kan gå miste om relevant material. Under processen i 
sökningen av artiklar valdes artiklar där fulltext fanns att tillgå. Detta kunde på så sätt 
underlätta vårt arbete att kunna ha tillgång till dem.  

Före sökningen av vetenskapliga artiklar användes inklusionskriterier och 
exklusionskriterier, för att begränsa informationen till det valda syftet. Artiklarna som 
användes i sökningsprocessen var avgränsade till tio år för att få fram så ny forskning som 
möjligt, däremot låg fokus på att hitta så nya som möjligt trots att gränsen var tio år. 
Samtliga av de valda artiklarna var mellan 2007 till 2017, på så sätt kunde nyaste forskningen 
användas. Det var önskvärt att samtliga artiklar var genomförda i västvärlden. Nio av tio 
valda artiklar var från västvärlden, varav åtta från Europa. Detta på grund av att upplevelser 
av att leva med stroke kan se annorlunda ut beroende på vart i världen man kommer ifrån. 
Det kan vara skillnader i sociala och kulturella drag som kan påverka upplevelserna.  Något 
som kan anses som en svaghet är att fokus inte låg på en specifik åldersgrupp, det hade i 
efterhand varit mer intressant att undersöka om det skiljer sig något mellan upplevelser i 
olika åldrar. En exklutionskriterium var patienter som hade drabbat av stroke i akutfasen och 
när de var kvar i sjukhuset. Eftersom författarna till examensarbetet ansåg att det kunde 
skilja sig mellan erfarenheter i den akuta fasen under sjukhusvistelse jämfört med det dagliga 
livet efter att ha insjuknat i en stroke. Vid analys av valda artiklar exkluderades artiklarna 
som inte var peer- reviewed, eftersom det saknades en vetenskaplig granskning av artiklarna.  

Enligt Polit och Beck (2012) är en noggrann beskrivning av tillvägagångsättet utav vikt för 
studiens trovärdighet.  Under processen när nyckelfynd togs ut från samtliga artiklar, 
jämfördes det av båda författarna för att se om dessa stämde överens med varandra, vilket är 
enligt Polit och Beck (2012) ett sätt att höja examenarbetets trovärdighet. Om arbetet är 
genomlysande kan läsaren enkelt följa författarens tillvägagångsätt, metod och resultat och 
följa den röda tråden i arbetet. Även om författarna till detta examensarbete har försökt vara 
objektiva vilket stärker trovärdigheten i ett arbete finns det fortfarande förförståelse som 
påverkar resultatet, eftersom det är första gången författarna skriver ett examensarbete på en 
kandidatnivå, kan det påverka förmågan att analysera ett datamaterial.  

Enligt Polit och Beck (2012) är giltighet ett kvalitetskriterium om studiers slutsatser är 
hållbara och korrekta, en studies giltighet ökar om slutsatser är välgrundade. Under 
examensarbetets gång omformulerades teman och subteman ett antal gånger för att 
examensarbetets syfte skulle uppfyllas, samt en återkoppling till de ursprungligs artiklarna 
för att säkerställa att nyckelfynden stämmer överens med resultatet i de vetenskapliga 
artiklarna. Det gjordes för att höja examensarbetes giltighet och för att lyfta fram det som 
skulle beskrivas enligt syftet.  Detta examensarbete har bedömts ha uppfyllt 
giltighetskriteriet.  

Med överförbarhet menas hur resultatet går att överföra till en annan situation eller 
sammanhang. För bästa förutsättning för överförbarhet bör ett tillvägagångsätt av urval, 
analys och datainsamling vara väl beskrivet i arbetet (Polit & Beck, 2012). Resultatet i det här 
examensarbetet bör kunna vara överförbart till andra patienter i andra delar i Europa, det är 
däremot tveksamt om det går att överföra till andra delar av världen. Eftersom det kan 
förekomma andra kulturella och socioekonomiska skillnader, då det kan skilja sig mellan 
olika ekonomiska möjligheter och skillnader i lagar inom hälso- och sjukvården. En svaghet 
för överförbarheten är att de flesta artiklar är tagna från Europa vilket gör att det kan vara 
problematiskt att kunna överföra till andra världsdelar.  
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Under sammanställningen av materialet som ingick i analysen uppstod lite språkbarriärer, i 
samband med översättning från engelska till svenska. Att artiklarna var skrivna enbart på 
engelska var automatiskt en begränsning, vilket ökade risken för att missa relevanta artiklar 
som kunde ha använts i examensarbetet. Trots att lexikon och relevanta sökmotorer 
användes, blev vissa meningar trots allt förvrängda. Det på grund av att allt inte kunde 
översättas eller förklaras exakt.  Översättningen i texten baserades på lexikon där meningar, 
ord och tolkningar tillämpades efter bästa förmåga.  

För att försäkra sig om att de vetenskapliga artiklarna var av god kvalité gick samtliga av de 
genom en kvalitetsgranskning enligt Friberg (2017). Ingen av de valda artiklarna lyckades 
uppfylla alla kriterier i kvalitetsgranskningsmallen. Däremot uppskattades samtliga att 
uppfylla de flesta kriterier och ansågs ha tillräckligt med kvalité för att användas. 
Tillvägagångssättet vid granskningen framförs via en tabell där processen beskrivs på ett mer 
utförligt sätt. Detta för att förtydliga hur själva granskningen har gått till.   

Hur genomförandet och dataanalys har gått till har förklarats, detta underlättar och ger en 
tydligare bild av hur analysen har gått till steg för steg. Detta kan enligt Polit och Beck (2012) 
bidra till att kvalitén av studien stärks, och ökar pålitligheten och överförbarheten. Med 
överförbarheten menas att resultatet även kan tillämpas i andra liknande situationer, med 
pålitlighet menas att en studie ska kunna göras om med samma eller liknande resultat.  

 

6.3 Etikdiskussion  
 
Författarna till examensarbetet har använt sig av de etiska förhållningssätt och principer sin 
finns beskrivet under avsnittet metod. Där man ska bedriva forskning som är etiskt korrekt, 
för att kontrollera att alla de utvalda artiklarna är av god sed har författarna till 
examensarbetet kontrollerat och granskat för att se om det förs etiska resonemang. Det 
visade sig att samtliga artiklar har framfört etiska diskussioner, där det framkommer att 
hänsyn har tagits till deltagarnas integritet. Enligt Codex (2017b) ska författare genomföra 
studier med ett etiskt förhållningssätt gentemot deltagare i forskningar. Detta har författarna 
till detta examensarbete kontrollerat och säkerställt genom att ha läst i artiklarna att alla 
deltagare haft kunskap om syftet med studierna och att de blivit väl informerade om att de 
när som helst kunnat säga upp sitt deltagande i respektive studie. Under arbetets gång har 
det varit av stor vikt att undvika all form av plagiat, förvrängning av materialet och att ge en 
felaktig tolkning av resultatet. Användning av citat har förekommit i examensarbetet, detta 
kan ses som plagiat men så länge det framgår att det är citat och kan hänvisas till en källa. 
Användning av citat har i detta examensarbete refererats till den författare som har skrivit 
texten (Olsson & Sörensen, 2013).  Trots att det inte har kommit något godkännande från 
individerna i fråga, vilket kan ifrågasättas.  Det framkommer att det inte finns egna 
intressekonflikter i studierna. Det kan däremot inte ge garanti för att det är så, förekomst av 
intressekonflikter kan komma från forskarna som kan ge en alldeles för bra bild av resultatet. 
SBU (2014) menar på att det finns risker att en bidragsgivare kan påverka resultatet till sin 
egen fördel utan att det redovisas.  



 22  

6.4 Förslag till vidare forskning  
I examensarbetet har upplevelser hos patienter som lever med stroke studerats.  Det har 
framkommit att det behövs fortsatt forskning behövs kring olika faser i livet, eftersom det 
kan skilja sig mellan upplevelser i olika faser i livet beroende på ålder. En allt bredare 
kunskap kan ge sjuksköterskor och andra yrkesgrupper inom vården verktyg i omvårdnaden 
av denna specifika patientgrupp, genom en ökad förståelse kan planering av vården ske på ett 
mer individanpassat sätt och automatiskt öka kvalitén. Ett sätt att ge en individanpassad 
omvårdnad skulle kunna vara en ökad användning av vårdprocessen.   

Det som kan vara viktigt är att forska och beskriva upplevelser om vad individer anser att 
sjukvårdspersonal bör göra för att förbättra vårdandet och vilka specifika behov de anses 
behöva.  Speciellt efter att ha återvänt hem från sjukhuset därav examenarbetets resultat som 
visar på att många som lever med stroke fortfarande är i behov av vård. Om dessa tankar och 
känslor hos de drabbade synliggörs underlättar detta omvårdnaden för alla inom hälso- och 
sjukvården. 

7 SLUTSATS   

Examensarbetets syfte var att beskriva patienters upplevelser av att leva med stroke. 
Resultatet visade att patienters liv förändras och sjukdomen stroke påverkar hela patientens 
vardag. Patienterna upplevde att livet blev annorlunda och hade inte förväntat sig de 
förändringar som stroke hade medfört. Stroke medförde förändringar såsom begräsningar i 
livet och påverkade patienterna både fysiskt och emotionellt. Trots negativa förändringar 
kunde patienterna se det positiva efter i livet efter ett tag.  

Det är av stor betydelse att sjuksköterskor ska ha kunskaper om sjukdomen stroke samt bör 
uppmärksamma vilka upplevelser som förekommer för patienter som lever med en stroke, 
för att kunna möjliggöra en så individanpassad omvårdnad som möjligt så att kvalitén på 
omvårdanden kan hela tiden förbättras. Vår slutsats är att det är utav stor vikt att kunna 
lindra det själsliga lidande som uppstår efter att ha drabbats av en sjukdom som stroke.  
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BILAGA A. SÖKMATRIS 
Databas Sökord Antal träffar Använda 

artiklar 
Urval 

CINAHL plus 

  

”Stroke survivors” AND 
”patient ”AND 
”experience” AND 
”rehabilitation” 

38  1 

  

2007- 2017   
Peer review  

CINAHL Plus 

  

”Stroke” AND ”stroke 
survivors” AND 
”experience” AND 
”rehabilitation” 

37 1  2007- 2017   
Peer review    
Age 65+  

CINAHL plus 

 

 

(MH”Stroke”) AND 
”rehabilitation” AND 
”qualitative studies” 
AND ”experience” 

16  1 2007-2017     
Peer review   
Full text 

  

CINAHL plus             (MH”stroke”) AND 
”rehabilitation” AND 
”disability”) AND 
”qualitative studies” 

38   1 2007- 2017   
Peer review 

  

 Pub med 

 

”stroke” AND 
”patients” AND 
”experiences AND 
”patientfocused” 

9 1 10 year          
Peer review 
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CINAHL plus 

 

  

(MH”Stroke”) AND 
”disability” AND 
(MH”Quality of life”) 
AND ”patient attitudes” 

6  1 2007- 2017    
Peer review 

 

CINAHL Plus 

 

”Stroke” AND 
”experience” AND 
”elderly ” AND 
“Qualitative Studies” 

7 1 2007- 2017      
Peer review 

 

CINAHL plus 

 

(MH”Stroke”) AND 
”life after stroke” AND 
”experience” 

10 1 2007-2017    
Peer review 

 

  

 

CINAHL plus  

 

(MH “stroke”) AND 
”survivors” AND “life 
experiences”  

36 1 2007-2017        
Peer review 

  

CINAHL plus 

 

“stroke” AND 
“experience” AND 
“rehabilitation” AND 
“patient” AND 
“qualitative research” 
AND “nursing”  

61 1 2007-2017     
Peer review 
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BILAGA B. ARTIKELMATRIS 

Författare, 
tidskrift, land, 
årtal, 
artikelnummer i 
kvalitetsgranskn
ing.   

Titel Syfte Metod Resultat 

1 

Simeone, S., 
Savini, S., Cohen, 
M-Z., Alvaro, R & 
Vellone, E. (2015).        
European Journal 
of Cardiouvascular 

nursing, Italy 

The 
experience of 

stroke 
survivors 

three months 
after being 
discharged 

home: A 
phenomenolo

gical 
investigation 

Syftet är att 
beskriva 

upplevelser hos 
stroke 

överlevande tre 
månader efter 
hemgång från 

rehabiliterings-
sjukhus. 

 

Kvalitativ 
ansats. 

Fenomenologisk 
analysmetod 

gjordes. 
Intervjuer med 
femton stroke 
överlevande. 

 

Resultatet 
presenteras som 
fem teman: djupt 

förändrat liv, 
minnen av den 
akuta fasen av 

stroke, långsamt 
liv, lättnad över att 
återhämta sig och 
vara en börda för 

familjemedlemmar
. 

2 

Collins, G., Breen, 
C., Walsh, T., & 

McGrath, 
M.(2015). 

International 
Journal of Therapy 

An 
exploration 

of the 
experience of 

early 
supported 
discharge 
from the 

Syftet är att 
beskriva 

upplevelsen av 
tidigt stöd vid 
efter hemgång 
efter en stroke. 

Kvalitativ 
ansats. 

Fenomenologisk 
analysmetod 

gjordes. 
Semistrukturera

de intervjuer 
med fyra stroke 

Resultatet visade 
på flera teman: att 

gå vidare, 
förståelse och 
missförstånd, 

positiva 
erfarenheter av 

tidigt stöd, oro och 
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and Rehabilitation. 
Ireland. 

 

perspective 
of stroke 
survivors. 

 

överlevande. osäkerhet över att 
klara sig hemma. 

3 

E-K, Timothy., E-
P, Graham., 

Levack, W-M-M. 
(2016). American 
physical therapy 
associsation, New 

Zealand. 

 

Transitions 
in the 

Embodied 
Experience 

After Stroke: 
Grounded 

Theory 
Study. 

Syftet är att få 
en djupare 
förståelse av 
personer som 
återgår från 
sjukhuset till 
hemmet efter en 
stroke.  

Kvalitativ 
ansats. 
Analysmetod 
var grounded 
theory. 
Intervjuer av sju 
deltagare en 
månad efter att 
ha insjuknat i 
stroke.  

 

 

Teman av som kom 
från analysen var 
en förändring av 

den fysiska 
kroppen, frihet, 

kontroll, 
självidentitet och 
självständighet 

 

4 

Pallesen, H.(2013). 
Disability and 
Rehabilitation, 

Denmark. 

 

Body, coping 
and self-

identity. A 
qualitative 5-
year follow-
up study of 

stroke. 

 

Syftet är att 
identifiera 

stroke 
överlevandes 
självidentitet 

och syn på 
tillhörande 

funktionshinder 
och hur de 

handskar sina 
liv efter stroke 

på ett 
långsiktigt 
perspektiv. 

Kvalitativ 
ansats. 

Fenomenologisk 
analysmetod 

gjordes. 
Intervjuer av 

femton personer 
som hade 
insjuknat i 

stroke fem år 
tidigare. 

Större acceptans 
för situationen 

men fortfarande 
upplevde 

konsekvenser av 
stroke, i form av 

funktionsnedsättni
ng, 

självuppfattning 
och hantering av 

ett nytt liv. 

Författare, årtal, 
tidskrift, land  

Titel  Syfte  Metod  Resultat  

5 

Donnellan, C., 
Martins, A., 
Conlon, A., 

Coughlan, T., 
O’Neil, D., & 

Collin, D-R. (2013). 
Disability and 

Mapping 
patients' 

experiences 
after stroke 

onto a 
patient-
focused 

intervention 

Syftet är att ge 
en inblick i 

upplevelser hos 
individer efter 
att ha drabbats 

av en stroke. 

 

Kvalitativ 
ansats. 

Innehållsanalys 
har använts som 

analysmetod. 
Semistrukturera

de intervjuer 
med åtta 

Upplevelserna av 
att ha drabbats av 

stroke var både 
positiva och 

negativa och de 
förändringarna av 
stroke påverkade 

deras liv. 
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Rehabilitation, 
Ireland. 

framework. 

 

 

deltagare efter 
tre till sex 
månaders 

utskrivning från 
sjukhus. 

 

6 

Casey,D., Murphy, 
A., Cooney, A. &  
O’Shea, E. (2008).      
British Journal of 
Community 
Nursing, Ireland. 

Patient 
perceptions 

having 
suffered a 
stroke in 
Galway. 

 

Syftet är att 
beskriva äldres 
uppfattning om 

sin hälsa och 
självständighet 
efter en stroke. 
Samt faktorer 

som förbättrade 
förmågan att 
upprätthålla 

livskvalité efter 
en stroke. 

 

Kvalitativ 
ansats. 

Analysmetod 
var grounded 
theory. Semi-
strukturerade 
intervjuer med 

tjugo stroke 
överlevande. 

Resultatet visade 
tre 

huvudkategorier, 
hälsa och 

självständighet, 
känsla av förlust 
och påverkan av 

miljöfaktorer 

7 

Medin, J., Larson, 
J., Von Arbin., 
Wredling., & 

Tham, K. (2010). 
Disability and 
Rehabilitation, 

Sweden. 

Elderly   
persons’ 

experience 
and 

managment 
of eating 

situations 6 
months after 

stroke. 

Syftet är att 
beskriva 

erfarenhet och 
hantering av 

kostvanor bland 
personer sex 

månader efter 
en stroke. 

Kvalitativ 
ansats. 

Analysmetod 
var grounded 

theory. 
Intervjuer av 

tretton deltagare 
sex månader 

efter 
insjuknande i 

stroke. 

Resultatet visade 
upplevelser av 

matsituationer som 
motbjudande, 
obekväma och 
ansträngande. 
Vissa hade fått 
tillbaka tidigare 

rutiner. 

8 

Dalvandi, A., 
Heikkilä, K., 

Maddah, S-S-B., 
Khankeh, H-R., & 

Ekman, S-L. 
(2010). 

International 
Nursing Review, 

Iran. 

Life 
experiences 
after stroke 

among 
iranian 
stroke 

survivors. 

Syftet är att 
belysa 

erfarenheter 
och 

uppfattningar i 
livet efter 

stroke. 

Kvalitativ 
ansats. 

Analysmetod 
var grounded 

theory. 
Semistrukturera
de intervjuer av 

tio stroke 
överlevande. 

Flera teman kom 
fram från analysen. 

Bland annat 
psykiska och 

fysiska 
förändringar, 

funktionsnedsättni
ng, beroende av 

andra och 
avsaknad av 
utbildning. 
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9 

Brunborg, B., & 
Ytrehus, S. (2013). 
Journal of Clinical 
Nursing, Norway. 

Sense of well-
being 10 

years after 
stroke. 

 

Syftet är att 
beskriva 

faktorer som 
främjar 

subjektivt 
välbefinnande 
10 år efter en 

stroke. 

 

Kvalitativ 
ansats. 

Fenomenologisk 
analysmetod 

gjordes. 
Djupintervjuer 
utfördes med 

nio stroke 
överlevande. 

 

Resultatet 
presenterades som 
sex teman: positiv 

anpassning, allmän 
stöttning, nya 
meningsfulla 
aktiviteter, ny 

hälsosam livsstil, 
socialt nätverk och 
familj, ekonomiska 

resurser. 

 

10 

Eilertsen, G., 
Kirkevold,M., & 

Bjørk, I-T.     
(2010).  Journal of 
Clinical Nursing, 

Norway. 

Recovering 
from a 

stroke: a 
longitudinal, 
qualitative 

study of older 
Norwegian 

women. 

Syftet är att 
belysa kvinnors 
upplevelser och 

det 
karaktäristiska 

för 
återhämtningsp
rocessen efter 

en stroke. 

 

Kvalitativ 
ansats. En 

hermeneutisk 
analys valdes 

som 
analysmetod. 

Intervjuer av sex 
kvinnor som 

hade insjuknat i 
stroke. 

Resultatet visade 
att 

återhämtningsproc
essen uppfattades 
som långsamt och 
komplicerad. Det 

framkom fyra 
huvudkategorier. 

Kroppsliga 
förändringar, 

aktiviteter i det 
vardagliga livet, 

självförståelse och 
gå vidare med livet. 

 



 

 

BILAGA C KVALITETSGRANSKNING 

Kvalitetsgranskning av de valda vetenskapliga artiklarna har använts som underlag enligt 
Friberg (2017). För varje JA gavs ett poäng och för varje NEJ gavs noll poäng.  

N 

                  FRÅGOR  

ARTIKLAR 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Är problemet tydligt formulerat, och 
är den avgränsad? 

JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA 

2 Finns det teoretiska utgångspunkter 
beskrivna och är de tydligt 
formulerade? 

NEJ NEJ NEJ NEJ JA NEJ NEJ NEJ JA JA 

3 Finns det omvårdnadsvetenskaplig 
teoribildning, är det tydligt 
beskriven? 

NEJ NEJ NEJ NEJ NEJ NEJ NEJ NEJ JA JA 

4 Är syftet tydligt? JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA 

5 Beskrivs metoden utförligt? JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA 

6 Finns det en beskrivning av 
undersökningspersonerna? 

JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA 

7 Är data tillräckligt omfattande 
analyserat? 

JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA 

8 Är metoden och teoretiska 
utgångspunkten tydligt, hänger de 
ihop? 

NEJ NEJ NEJ NEJ NEJ NEJ NEJ NEJ JA JA 

9 Vad visar resultatet och är den 
tydligt beskrivet? 

JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA 

10 Besvarades studiens syfte i 
resultatet? 

JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA 

11 Förs det några etiska resonemang?  JA        JA JA JA NEJ JA JA JA JA JA 

 Antal poäng 8 8 8 8 8 8 8 8 11 11 

 

Artiklarna 1-10 presenteras i bilaga C 



 

 

Hög kvalité: 8- 11 poäng                                                                                                                                       
Medel kvalité: 4-8 poäng                                                                                                                                             
Låg kvalité: 1-4 poäng    
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