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SAMMANFATTNING 
 
Bakgrund: Stroke är ett samlingsnamn för hjärnblödning och hjärninfarkt. Patienten får de 

bästa förutsättningarna för sin återhämtning och vägen tillbaka till det vardagliga livet om de 

vårdas på en specialiserad strokeenhet. Information och undervisning efter stroke är en 

omvårdnadsåtgärd av stor betydelse för patienten och dess anhöriga. Syfte: Att studera 

patienters erfarenheter av att vårdas på sjukhus efter en stroke. Metod: En kvalitativ 

innehållsanalys enligt Lundman och Hällgren Graneheim utifrån en manifest analys baserad 

på fyra självbiografier. Resultat: Brist på information om sitt tillstånd gav patienterna 

rädsla och oro. De bar på en önskan om att bli sedda av sjukvårdspersonalen. Att acceptera 

att livet förändrats var viktigt för patienternas välmående. Genom små som stora framsteg i 

återhämtningen kunde patienterna bearbeta att de fått en stroke om detta kom att firas 

tillsammans med anhöriga och sjukvårdspersonalen. Detta genererade i kategorierna 

sjukvårdspersonalens bemötande och att genomgå en förändrad tillvaro. Slutsats: Brist på 

information från sjukvårdspersonalen skapade rädsla och oro bland patienterna. 

Tillsammans med sin tro och vilja utvecklade patienterna egna strategier för att klara av den 

nya vardagen. Patienterna menade att de behövde känna de blev sedda och fick stöd från 

sjukvårdspersonal och anhöriga för att kunna acceptera den nya tillvaron. 

 

Nyckelord: Erfarenheter, innehållsanalys, patient, sjukhus, stroke 

 

 

  



 

ABSTRACT 
 
Background: Stroke can be defined as a cerebral haemorrhage or as a clot on the brain. The 

patients receive the best possibilities to recover if they are taken care of at a specialized stroke 

unit. To be given information and education was proven to be essential for the patients and 

their families. Aim: Patients' experiences of being cared for at a hospital after having a 

stroke. Method: A qualitative content analysis based on Lundman and Hällgren Graneheim 

made out of a manifest content analysis based on four autobiographies. Result: Lack of 

information about the patients’ condition turned into fear and anxiety. The patients wished 

to have their presence acknowledged by the health care professionals. To reach an acceptance 

regarding the patients’ new condition was crucial to their wellbeing. Through small as well as 

big steps in their recovery could the patients process the fact that they have had a stroke if 

this was to be celebrated with relatives and the health care professionals. In the result two 

categories emerged, treatment by the health caring professionals and to cope with a new 

existence. Conclusions: Lack of information from the health care professionals resulted in 

fear and anxiety among the patients. Along with their faith and will developed the patients 

their own strategies to cope with their new everyday living. The patients meant that they 

needed to feel their presence acknowledged and receive support from the health caring 

professionals and their relatives in order to be able to accept their new existence. 
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1 INLEDNING 

Närmare 30 000 människor får en stroke i Sverige varje år. Det vi med vardagligt uttryck 

kallar för stroke innebär att hjärnan inte fått tillräckligt med blodtillförsel och beror på att en 

hjärninfarkt eller hjärnblödning uppstått. Vanligt förekommande funktionsnedsättningar 

efter stroke är ensidig förlamning och afasi. Detta kan skapa svårigheter att låta sina känslor 

och världsuppfattning komma till uttryck och kan orsaka psykologisk påfrestning hos 

patienten. Att få en stroke innebär en kamp att återkomma till vad som en gång var den 

normala vardagen. Detta resulterar i en lång återhämtningsprocess och kontakt med vården. 

En ökad förståelse för denna patientgrupps problem, behov och begär kan komma att ge 

sjuksköterskor och oss själva i vår framtida profession ett verktyg till att ge god 

individbaserad vård. Identifikation av patientens problem och individuella behov är områden 

som kommer att ligga till grund för patienten och sjuksköterskans relation. Då vi båda 

arbetar inom vården kommer vi allt mer i kontakt med patienter som har fått en stroke. 

Därmed väcktes vårt intresse att få djupare förståelse inom området. Psykiatri och 

Habiliteringsverksamhet för vuxenpsykiatri i Västmanland uppdagade för Mälardalens 

Högskola att det fanns ett intresse av att få mer information inom ämnesområdet om miljöns 

påverkan på patientens återhämtning sett ur vårdmiljö och mellanmänskligt perspektiv. 

2 BAKGRUND 

I bakgrunden beskrivs centrala begrepp, stroke som tillstånd och vård vid stroke. Det 

vårdvetenskapliga perspektivet beskrivs utifrån Katie Erikssons teori till följd av tidigare 

forskning som beskrivs ur ett sjuksköterske- och anhörigperspektiv. Bakgrundsavsnittet 

avslutas med styrdokument och lagar samt en problemformulering.  

  

Som underlag till bakgrunden söktes vetenskapliga artiklar fram i databasen Cinahl plus. 

Sökningar gjordes även i databasen Pubmed men då träffarna genererade i medicinska 

artiklar valdes dessa bort. Avgränsningar och inklusionskriterier var att samtliga artiklar 

skulle vara vårdvetenskapliga, skrivna på engelska, publicerade de senaste tio åren samt vara 

“peer reviewed”. Exempel på sökord som användes mest frekvent var: stroke, rehabiliation, 

nurse, experience och relative. Trunkering i form av en asterisk symbol (*) kan användas för 

att få alla böjningsformer av ett valt sökord (Polit & Beck, 2016). Exempel vid sökning av 

nurse* inkluderas sökord som nurses, nursed och nurses. För att kombinera fler ord i 

sökning av artiklar kan AND användas (Polit & Beck, 2016). Exempel nurse* AND stroke. 

Trunkering och AND användes vid sökning av artiklarna som beskrivs i tidigare forskning. 

Exklusionskriterier var artiklar som hade ett barn- och ungdomsperspektiv. Närmare 
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beskrivning hänvisas till bilaga A där sökmatrisen presenteras och bilaga B artikelmatrisen. 

En kvalitetsbedömning av de vetenskapliga artiklarna har utförts utifrån Fribergs (2017) 

beskrivning. Friberg (2017) har formulerat 14 frågor för att bedöma artiklarnas kvalité. Det 

finns inget färdigt poängsystem utformat av Friberg (2017) och därmed är ett poängsystem 

framtaget av författarna till arbetet. Frågorna omformulerades till ja och nej frågor. Innehöll 

artiklarna frågan som eftersökte fick den ett poäng, maxpoäng är 14 poäng. Artiklar med 

poäng mellan 0–5 ansågs ha låg kvalité, poäng mellan 6–10 ansågs ha medel kvalité och 

poäng 11–14 ansågs vara av hög kvalité. Se bilaga B och C.  

2.1 Centrala begrepp 

Begreppen anhörig, hälso- och sjukvårdspersonal och patient beskrivs nedan för att förse 

läsaren med verktygen att kunna förstå de centrala begrepp som är återkommande i arbetet.  

2.1.1 Anhörig 

Anhörig definieras enligt Socialstyrelsen (2004) som familj eller nära släkting. Då anhörig 

nämns i examensarbetet syftar därmed begreppet till denna definition.  

2.1.2 Hälso- och sjukvårdspersonal 

Socialstyrelsen (2007) definierar hälso- och sjukvårdpersonal som en person eller personer 

som i sitt yrke utför hälso- och sjukvård. Vidare i arbetet kommer hälso- och 

sjukvårdspersonal benämnas som sjukvårdpersonal. Vid omnämnande av sjukvårdspersonal 

nämns syftar det till vårdbiträden, undersköterskor, sjuksköterskor, läkare, fysioterapeuter, 

arbetsterapeuter, logopeder och kuratorer. 

2.1.3 Patient 

Enligt Socialstyrelsen (2007) är patient någon som får eller är registrerad för att få hälso- och 

sjukvård. Definitionen patient hänvisar till den som fått en stroke i arbetet. Vid beskrivning 

utifrån anhörigas perspektiv kommer den som fått en stroke benämnas som familjemedlem. 

Enligt Eriksson (2015) är en patient en människa som bär på ett lidande. Eriksson (2014) 

menar vidare att en patient är en människa som enskilt eller med hjälp söker kontakt med 

vårdsystemet eller blir uppsökt. 

2.2 Stroke 

En hjärnblödning eller hjärninfarkt definieras som stroke. I Sverige är stroke den tredje 

vanligaste dödsorsaken. Av de människor som fått en stroke har 85% fått en hjärninfarkt och 

15% har fått en hjärnblödning (Ørn, Mjell & Bach-Gansmo, 2012). Dessa sjukdomstillstånd 

orsakas av otillräcklig blodtillförsel till hjärnan som i sin tur ger syrebrist som skadar 
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vävnaderna. Omfattningen av hjärnskadan avgörs beroende på vilken grad av otillräcklig 

blodförsörjning vävnaden får. Vanligen uppstår förlamning, svaghet eller problem med 

koordination i ena sidan av kroppen (Jönsson, 2012). Afasi är en förekommande konsekvens 

av stroke som innebär förlust av talförmågan (Lindskog, 2016). Stroke är ett akut tillstånd 

som kan drabba vem som helst. Riskfaktorer är rökning, hypertoni, alkohol, stress, diabetes, 

höga kolesterolvärden, hjärtsjukdomar samt stigande ålder. Då människor idag har en 

genomsnittlig längre livslängd kommer insjuknandet i stroke att öka. Dödsfall orsakade av 

stroke har minskat i samband med moderniserad teknik och förbättrade kunskaper i det 

akuta omhändertagandet (Ericson & Ericson, 2012).  

2.2.1 Vård vid stroke  

I Sverige utövas evidensbaserad strokevård. Detta innebär att den vård som ges är baserad på 

vetenskaplig forskning. Att vårdas på en specialiserad strokeenhet ger patienten de bästa 

förutsättningarna för god återhämtning och vägen tillbaka till det vardagliga livet 

underlättas. Enligt Socialstyrelsen (2017) skrivs 79% av antalet patienter som fått en stroke in 

på en specialiserad strokeenhet. Detta innebär att övriga 21% vårdas på en annan 

vårdavdelning och får därmed inte samma möjligheter till överlevnad och återhämtning. På 

en specialiserad strokeenhet arbetar personal i team som utgör läkare, sjuksköterskor, 

undersköterskor, fysioterapeuter, arbetsterapeuter och logopeder. Samtliga 

områden omfattar medicin, behandling, omvårdnad och rehabilitering. Det är av vikt att 

kontakta vården omgående vid misstanke om stroke för att diagnostisera och påbörja 

behandling nära inpå insjuknandet. Tidig behandling ökar möjligheten för fullgod 

återhämtning och minskar utsträckningen av konsekvenserna efter stroke. I det akuta skedet 

genomförs ett flertal undersökningar för att fastställa om det är en blodpropp eller 

hjärnblödning som orsakat stroke och dess utbredning. Behandlingen vid stroke skiljer sig åt 

beroende på om det är en blodpropp eller hjärnblödning som orsakat symptomen. Kontroller 

av vakenhetsgrad, pareser, elektrokardiografi, datortomografiska undersökningar genomförs 

på vårdavdelningen. Målsättningen efter stroke är att minimera följderna genom 

övervakning och rehabilitering. Exempel på övervakning sjukvårdspersonal använder sig av 

på en patient som har fått en stroke är upprepade mätningar av vitala parametrar och 

kontroller på förändringar i kropps- och talförmåga (Socialstyrelsen, 2017). Information och 

undervisning i den nya livssituationen är en betydande omvårdnadsåtgärd för patienten och 

anhöriga (Svensk sjuksköterskeförening, 2005). När återhämtningsprocessen påbörjas direkt 

efter den akuta fasen av stroke har positiva resultat kunnat påvisas. Det är betydelsefullt om 

patienten väljer att vara delaktig i sin vård och kan sätta upp egna mål som kan komma att 

motivera patienten i sin återhämtningsprocess (Socialstyrelsen, 2017). Patientens delaktighet 

och mål gör i sin tur att återhämtningen kan anpassas till den enskilde individen. Därmed 

kan patienten uppleva stöd i de delar som kan finnas vara besvärande. Vidare är det 

värdefullt för patienten att återgå till ett liv där personliga aktiviteter sköts på egen hand. 

Exempel på aktiviteter är intag av måltider, toalettbesök och mobilisering (Ericson & Ericson, 

2012). Efter stroke är det viktigt med uppföljning och kontinuerlig kontakt med vården på 

grund av den höga risken att återinsjukna samt att risken för andra kardiovaskulära 

sjukdomar ökar. Uppföljning med vården ger också en utökad möjlighet för utvärdering om 

patienten får rätt stöd för återhämtning (Socialstyrelsen, 2017). 
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2.3 Tidigare forskning 

Nedan presenteras tidigare forskning ur ett sjuksköterskeperspektiv och ur ett 

anhörigperspektiv. I sjuksköterskeperspektiv beskrivs sjuksköterskans roll i patientens 

återhämtning. I anhörigperspektivet beskrivs det hur det är att vara anhörig till en 

familjemedlem som fått en stroke.  

2.3.1 Sjuksköterskornas roll i patienternas återhämtning 

Vid omvårdnad lär sjuksköterskorna känna patienternas behov och kan finnas till som ett 

stöd på deras väg tillbaka mot självständighet. Relationen mellan sjuksköterskorna och 

patienterna blir centrala för patienternas återhämtning. Sjuksköterskorna menar att det är 

viktigt att ge högkvalitativ vård där patienternas välbefinnande står i fokus. Vid omvårdnad 

av patienter som fått en stroke menar sjuksköterskorna att det viktigt att patienterna förstår 

innebörden av återhämtning. Sjuksköterskorna menar att patienterna ibland fokuserar på att 

spara kraft och energi till kommande rehabiliteringsträning och ber om hjälp med vardagliga 

aktiviteter som påklädnad. De menar att de inte framgår för patienterna att de vardagliga 

aktiviteterna är lika betydande i processen mot att återgå till egenvård som 

rehabiliteringsträning (Christiansen & Feiring, 2017). Vardagliga aktiviteter som borsta 

tänderna eller kamma håret menar sjuksköterskorna blir till återhämtande aktiviteter där 

sjuksköterskan tillsammans med patienten tränar upp motoriken för att kunna uppnå 

egenvård (Woon, 2016). Sjuksköterskorna menar att då sjukvårdspersonal bildar team med 

patienterna har visat sig vara fördelaktigt. I team med sjuksköterskor i spetsen kan 

resterande teammedlemmar vara insatta och engagerade i återhämtningsprocessen. Med 

sjuksköterskor som ledare kan program skräddarsys och samordnas för patienterna i 

återhämtande syfte (Chen, Dongxia Xiao & De Bellis, 2015). Genom utvecklandet av en 

strategi kan sjuksköterskorna fokusera på patienternas styrkor och bortse från de negativa 

upplevelserna hos patienterna. De kan därmed skapa en känsla av välbefinnande hos 

patienten. Sjuksköterskorna beskriver hur fokus tenderar att riktas mot de fysiologiska 

aspekterna efter stroke medan den inre upplevelsen hos patienterna faller i glömska (Yee 

Hing Tang, Price, Stephan, Robinson & Exley, 2017). 

 

Den högkvalitativa vården menar sjuksköterskorna är beroende av deras kompetens och 

utbildningsgrad. Genom att kombinera erfarenheter med utbildning menar sjuksköterskorna 

att vården blir individ baserad och patientsäker (Struew, Baernholdt, Noerholm & Lind, 

2013). Sjuksköterskor talar om ökat självförtroende i samband med kunskap om hur man 

närmar sig de oroliga patienterna och vad som blir den bästa kropps positionering för att 

lugna oron (William & Gurr, 2016). Sjuksköterskor menar att de upplever glädje när de har 

en betydande roll i patienternas återhämtning. Vidare menar sjuksköterskor att övriga 

kollegor i teamet samt patienterna ser dem som försörjare av omvårdad. Därmed anses de ha 

en mindre betydande roll i patienternas återhämtning gentemot fysioterapeuterna eller 

talpedagogerna som kunde ge patienterna deras förmågor tillbaka (Barecca & Wilkins, 

2008). 

 

Sjuksköterskor talar om vikten av att inte ha förutfattade meningar om patienternas 
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kognitiva förmåga (William & Gurr, 2016). Patienterna med afasi har begränsade möjligheter 

att inleda och öppna upp för dialog (White, Albolrough, Janssen, Spratt, Jordan & Pollack, 

2014). Sjuksköterskorna menar att de har en förmåga att vilja ha information från 

patienterna utan att ge information tillbaka. Det har även påvisats att när sjuksköterskorna 

upplever tidsbrist tenderar de att ställa slutna frågor som genererar i korta svar från 

patienterna. Sjuksköterskorna menar att det är viktigt att kunna anpassa sin personlighet till 

sin roll beroende på situationer och patienter. Ett förhållningssätt skapar möjligheter för 

dialog med gemensamt utbyte och skapandet av relation mellan sjuksköterskorna och 

patienter (Hersh, Godecke, Armstrong, Ciccone & Barnhardt, 2016). Det är av vikt att 

sjuksköterskorna stannar upp för att kommunicera med patienterna som har fått en stroke 

trots att arbetsmiljön kan vara påfrestande och det är betydande att tala långsamt för att 

invänta patienternas svar (William & Gurr, 2016).  

2.3.2 Att vara anhörig  

Anhöriga beskrev det vara skrämmande att se sin familjemedlem fysiskt förändrad, de var 

oigenkännliga. För dem hade en tidigare stark kropp blivit svag och sårbar. De fann att 

familjemedlemmen hade förändrats i sin personlighet och blivit sentimental och hjälplös. 

Detta kom att skapa frustration och sorg bland de anhöriga. I de fall där familjemedlemmen 

fått kommunikationssvårigheter efter stroke orsakades påfrestningar hos de anhöriga och 

kom att påverka relationerna inom familjen negativt då de inte visste hur de skulle 

kommunicera med familjemedlemmen. En oro och rädsla utvecklades över att 

familjemedlemmen skulle försämras och plötsligt komma att lämna jordelivet och de 

anhöriga kom att bära på ångest (Wallengren, Friberg & Segesten, 2008). Genom god tillit till 

sjukvårdpersonalen kunde anhöriga fokusera på att finnas som stöd för familjemedlemmen 

under dess utveckling och återhämtning efter stroke (Benett, 2017). Anhöriga menar att 

acceptans av den nya livssituationen är inte bara var väsentligt för familjemedlemmen utan 

även för dem själva. Kunde de acceptera den förändrade livssituation som uppstått skapades 

känslan av trygghet och en känslomässig balans både hos dem och familjemedlemmen. 

Viktigt för välmående var att överge idéen om att livet skulle komma bli som det var innan 

familjemedlemmen fått en stroke och istället anpassa sig till den nya tillvaron. Vidare menar 

anhöriga att sorgen som uppstod när deras relation till familjemedlemmen kom att 

förändrades och belyste vikten av att tillåta sig själva sörja. Den nya livssituationen medförde 

att de fick ge mer än vad de kom att få tillbaka av familjemedlemmen. Att även om det nya 

tillståendet hos familjemedlemmen och tillvaron medförde utvecklandet av stärkta 

känslomässiga band bar de på en längtan efter den fysiska närheten som omfattade intimitet 

och sexuell gemenskap (Bäckström & Sundin, 2009).  

 

Det är förekommande att anhöriga blir anställda som vårdgivare till sin familjemedlem efter 

insjuknandet (Van Dongen, Josephsson & Ekstam, 2014). Anhöriga till familjemedlemmen 

beskrev hur deras roll och liv förändrades drastiskt och hur de tvingades inta ett större 

ansvar vare sig rollen var önskad eller inte. Synen på värderingar och plikt gentemot 

familjemedlemmen har påvisat sig ligga till grunden för de anhörigas syn på sin roll (Arntzen 

& Hamran, 2016). Vidare framkom det att en del av de anhöriga såg allvarligt på sin nya roll 

och gjorde allt de förmådde sig till för familjemedlemmen. Innebörden av tid betonades och 
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hur de till en början fann situationen betungande då deras vardag förändrades och mer tid 

behövde avsättas till familjemedlemmen i vardagen än vad de hade förmånen att ge sig 

själva. Få tid för sig själva beskrevs vara svårt då den som fått en stroke kräver mycket tid. 

Det vardagliga livet kom att bli beroende av hur mycket hjälp familjemedlemmen behövde. 

Anhöriga beskrev vidare svårigheterna att genomföra sina vardagliga uppgifter utan att bli 

avbrutna av familjemedlemmens önskan om hjälp eller av sin egen oro. Vidare framkom det 

att åsidosätta sina egna behov ingav ett lugn hos de anhöriga när de kunde tillfredsställa 

familjemedlemmen (Van Dongen et al., 2014). Det framkom vidare att de anhöriga gärna 

ville träda in för att hjälpa sin familjemedlem utan att de efterfrågat hjälp. De kunde därmed 

få återhämtningsprocessen att avstanna då egenvården förlorades. Anhöriga visade sig bli 

fokuserade på ett sådant sätt att andra i deras närvaro och de själva glöms bort och blev 

åsidosatta för att familjemedlemmen var deras främsta prioritet (Arntzen & Hamran, 2016). 

Gå till arbetet visade sig skapa välmående hos de anhöriga då de erbjöds fokusera på annat 

än den tillvaro som befinner sig i deras hem. Det framkom även att få vara bland kollegor 

kunde skapa utrymme för reflektion i den sociala samvaron på arbetsplatsen och skapade 

också möjligheten att få samla energi och kraft att klara av vardagen i hemmet. Även om det 

påvisats att gå till arbetet kunde vara tröttsamt för de anhöriga kom det att ha en positiv 

effekt på deras välmående (Van Dongen et al., 2014; Arntzen & Hamran, 2016).  

 

Likväl som att alla människor kan ha betungande stunder i sina relationer gentemot andra 

hade också de anhöriga betungande stunder med sin familjemedlem. Anhöriga menade att de 

kunde uppleva en oförståelse hos familjemedlemmen för deras situation och hur mycket de 

tvingades ge av sig själva för att kunna hjälpa. Öppenhet och humor menade anhöriga vara 

viktiga faktorer i relationen till familjemedlemmen. Vidare belystes inte bara betungande 

delar i sin nya tillvaro utan också positiva aspekter. De menade att familjemedlemmen kunde 

uppvisa positiva förändringar i sin personlighet och då de fått komma till ett 

rehabiliteringscenter kunde anhöriga se en utveckling och glädje hos familjemedlemmen. 

Anhöriga kunde därmed själva känna en lättnad. Vidare betonade anhöriga tid i den aspekten 

att glädjen kom att återkomma i samband med tid och erfarenhet. Situationen förändrades 

till en mer hanterbar omständighet vartefter de anhöriga fick utvecklas och växa med den nya 

tillvaron och rollen som vårdgivare (Arntzen & Hamran, 2016).  

2.4 Vårdvetenskapligt perspektiv  

Arbetet utgår ifrån Katie Erikssons teori om lidande som består av begreppen hälsa och 

lidande. Teorin valdes för att helhetssynen på människan lyfts fram.  

2.4.1 Hälsa  

Eriksson (2015) beskriver hälsa som beroende av människans världsuppfattning. Hälsa är 

inget som kan ges någon, den är en upplevelse som kan skapas hos människan. Hälsa 

innebär därmed inte frånvaro av sjukdom men att den enligt Eriksson (2015) vidare kan ses 

som en upplevelse av friskhet, sundhet och välbefinnande och att den kan existera parallellt 

med lidande. Modellen kallas den ontologiska modellen och innebär att människans hälsa 
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rör sig mellan dimensionerna “görande”, “varande” och “vardande”. Då människan befinner 

sig på “görande” nivå försöker hon att eftersträva normerna att ha och vara vad samhället 

anser vara hälsa. Hälsa av samhället kan anses vara sunt leverne i form av kost och träning. 

På “varande” nivån söker människan efter den egna definitionen av hälsa och försöker 

upprätta en relation mellan sin bild av hälsa och sig själv som person. På “vardande” nivån 

utvecklas människan och kan bemöta sitt lidande genom att hålla kvar i hennes känsla av 

friskhet, sundhet och välbefinnande tillsammans med sin bild av hälsa som tillstånd.  

2.4.2 Lidande 

Eriksson (2015) beskriver tre olika former av lidande. Dessa former är sjukdomslidande, 

vårdlidande och livslidande. Sjukdomslidande är det lidande som uppstår i samband med 

sjukdom och den eller de behandlingar som sjukdomen medför. Vårdlidande uppstår i 

samband med vårdtillfällen. Lidandet kan uppstå vid dåligt bemötande av sjukvårdspersonal 

eller deras okunskap i samband med behandling. Livslidande är sammanknutet med olika 

skeenden och händelser i en människas liv som kan komma att skapa lidande. Livslidande 

menar Eriksson (2015) blir mer tydligt i samband med existensen av sjukdomslidande. 

 

Lidande uppträder enligt Eriksson (2015) på tre olika nivåer; att ”ha” ett lidande, att ”vara” i 

lidande och att ”varda” i lidandet. Att ha ett lidande beskrivs som ett stadie där människan 

blir obekant med sig själv och därmed inte ser sina möjligheter. Försöka undkomma sitt 

lidande definieras som ett problem som behöver lösas. Det finns flera sätt att fly ifrån 

lidandet. Det kan vara att leva i förnekelse, tar till de medel som finns att få tag på i samhället 

för att dämpa sin ångest, oro eller smärta. Att vara i lidande innebär ett försök till att 

tillfredsställa sina behov genom att söka hälsa för stunden och kan därmed gå mot det sista 

steget i vad som benämns vara “hälsan och lidandets dimensioner”. I det sista steget i 

“lidandets dimension” genomgår människan en inre kamp. En kamp mellan det som upplevs 

vara “gott” och “ont”, hennes innersta önskningar och absoluta fruktan. Det kan antingen ge 

henne livet åter eller ta livets mening ifrån henne. På denna nivå kan lidandet ges en mening 

vid acceptans av dess närvaro och kan förstå att “hälsa” kan uppnås trots en samtidig 

upplevelse av lidandes närvaro. 

  

Eriksson (2015) beskriver lidandets drama som en process bestående av tre akter. I den 

första akten bekräftas lidandet, i andra akten befinner människan sig i lidandet för att 

slutligen i tredje akten försonas med det. Vidare menar Eriksson (2015) att dramat inte kan 

utspelas av patienten på egen hand, hon behöver en medaktör. Medaktören är en person som 

bekräftar patienten och närvarar på ett sätt att de delar patientens lidande. Om patienten inte 

hittar en medaktör kommer dennes lidande bli oumbärligt. 

2.5 Styrdokument och lagar  

I Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 2017:810) framkommer det att vård som ges ska vara god 

och kvalitativ samt att en god kontakt mellan patient och sjukvårdspersonal ska främjas av 

sjukvårdsverksamheten. Sjuksköterskan ska arbeta för att förebygga ohälsa och det ska finns 
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ett ansvar att människor får den vård och omsorg de behöver. I International Council of 

Nurses (Svensk sjuksköterskeförening, 2014) framkommer riktlinjer som sjuksköterskan ska 

förhålla sig till för att främja ett etiskt förhållningssätt. Detta innebär att sjuksköterskan ska 

uppvisa respekt, lyhördhet och medkänsla mot patienten. Enligt kompetensbeskrivning för 

legitimerad sjuksköterska (Svensk sjuksköterskeförening, 2017) ska sjuksköterskans 

omvårdnad utföras tillsammans med patienten. Sjuksköterskan ska kunna identifiera 

patientens behov, resurser och problem samt syn på hälsa. Det framkommer vidare att 

sjuksköterskan ska kommunicera med patienten på ett respektfullt och lyhört sätt för att 

patienten ska känna sig delaktig i de beslut som rör omvårdnaden. Enligt Patientlagen (SFS 

2014:821) ska vården främja patientens självbestämmanderätt, delaktighet och integritet. 

Patienten har därmed rätt att få ta del av information om sitt hälsotillstånd och bli 

underrättad om de olika behandlingsalternativ som finns samt de risker, eventuella 

biverkningar och vilka hjälpmedel som finns att tillgå. Socialstyrelsens nationella riktlinjer 

för vård vid stroke (2017) belyser vikten av att en patient som fått en stroke vårdas på en 

specialiserad strokeenhet. Detta ger bästa förutsättningar och vård för patienter som fått en 

stroke.  

2.6 Problemformulering  

Stroke är den tredje vanligaste dödsorsaken i Sverige. Svårighetsgraden av skadan som stroke 

orsakat kan ge olika påföljder. Vanligt förekommande konsekvenser är afasi och ensidig 

förlamning. Återhämtningsprocessen efter stroke är omfattande och innebär lång kontakt 

med vården. Att få vård på en specialiserad strokeenhet tätt inpå insjuknandet har visat sig 

vara avgörande för överlevnadsmöjligheterna och chansen till en fullgod återhämtning. 

Allmänsjuksköterskor möter kontinuerligt människor som fått en stroke. I det 

vårdvetenskapliga perspektivet framkommer det att en människa genomgår olika nivåer och 

former av lidande under olika skeenden i livet. Att få en stroke är en händelse som förändrar 

en människas tillvaro. Sjuksköterskan har enligt forskning visat sig ha en central roll i 

patientens återhämtningsprocess. En del i sjuksköterskans arbete är att hjälpa patienten 

finna sin hälsa i sjukdomens närvaro. Under omvårdnadshandlingar kan sjuksköterskan lära 

känna patientens behov och bistå som ett stöd då patientens egen förmåga brister. Detta 

förutsätter att sjuksköterskan har kunskaper och erfarenheter av att vårda patienter som fått 

en stroke. Det framkommer i tidigare forskning att sjuksköterskor anser att högkvalitativ 

vård grundar sig i sjuksköterskans kompetens och utbildningsgrad. Genom att undersöka 

patienters erfarenheter av att vårdas på sjukhus efter en stroke kan sjuksköterskor få en 

djupare insikt i patienternas behov och därmed upprätthålla en god vård.  

3 SYFTE  

Syftet är att studera patienters erfarenheter av att vårdas på sjukhus efter en stroke.  
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4 METOD 

Nedan beskrivs val av metod, hur datainsamlingen och urvalet gick till samt en genomgång 

av genomförande och analys. Därefter redovisas etiska överväganden.  

 

Valet av metod grundar sig i syftet att studera patienters erfarenheter. Därmed valdes en 

kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats och manifest analysnivå enligt Lundman och 

Hällgren Graneheim (2017). Dahlborg-Lyckhage (2017) menar att en kvalitativ 

innehållsanalys är en lämplig analysmetod för livsberättelser. En induktiv ansats enligt 

Lundman och Hällgren Graneheim (2017) innebär att en analys genomförs på texter som 

beskriver människors erfarenheter. En manifest analys innefattar en textnära analys utan 

prägling av tolkningar. 

4.1 Datainsamling och urval 

Inklusionskriterier som användes var att författarna till de valda biografierna skulle ha 

diagnostiserats med stroke. Självbiografin skulle beskriva erfarenheter av att vårdas på 

sjukhus efter en stroke samt vara publicerad under de senaste tio åren. Biografiförfattaren 

skulle vara över 18 år då biografin skrevs. Till exklusionskriterna hörde de böcker som hade 

en medförfattare. Datainsamlingen utfördes via Libris som är ett nationellt bibliotek och 

sökorden som användes var ”biografi” och ”stroke”. Första sökningen gav femtioåtta träffar. 

En avgränsning gjordes sedan till tryckta upplagor av böckerna och de skulle vara 

publicerade på svenska, antalet träffar sjönk till tjugosju stycken. Synopsis på baksidan av 

böckerna lästes för att hitta de biografier som överensstämde med de valda 

inklusionskriterierna. Av de tjugosju träffarna valdes sedan nio stycken biografier ut som 

ansågs relevanta för arbetet. Efter fortsatt läsning och fördjupning i urvals materialet 

återstod slutligen tre biografier som uppfyllde inklusionskriterierna. På Stockholms 

Stadsbibliotek hittades en bok som var relevant för examensarbetet som inte fanns att finna 

på Libris. Den hittades genom hjälp av en bibliotekarie som gjorde en sökning i Stockholms 

Stadsbiblioteks datasystem. Sökorden var ”stroke” och ”biografi”. Sökningen genererade i 

femtio träffar. En avgränsning gjordes till tryckta upplagor utgivna på svenska som kom att 

resultera i fjorton träffar. Synopsis lästes på samtliga fjorton biografier och slutligen återstod 

en bok som uppfyllde inklusionskriterierna. Bland dessa fjorton biografier återfanns även de 

tre böckerna från sökningen via Libris. Slutligen kom fyra biografier att återstå för analys.  

4.1.1 Presentation av självbiografier 

Ett spegelvänt exempel. Självbiografi om kampen att överleva en stroke i 

tonåren- Jessica Thåström (2014) 

Sju år efter att ha fått en stroke skriver författaren Jessica Thåström självbiografin om 

kampen att komma tillbaka efter insjuknandet i stroke. I författarens sena tonår får hon en 

stroke som lämnar henne halvsidesförlamad. Boken har 664 sidor. Alla dessa sidor 

behandlades inte då boken var uppdelad i perioder innan, efter och under stroke. Endast 
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perioden som berörde tiden under och efter stroke har bearbetats. Självbiografin är skriven 

från ett tredje persons perspektiv där författaren nämner sig själv som Linnéa. 

 

Mitt andra liv- en berättelse om att drabbas av stroke- Ingrid Trollsten (2010) 

Ingrid Trollsten fick en stroke då hon var 39 år gammal och mitt uppe i karriären som 

framgångsrik försäkringsmäklare. Boken är en dagboks skildring om kampen av komma 

tillbaka efter en stroke. Boken har 255 sidor. 

  

Är du full? Nej, jag har haft stroke. Om vikten av fullgod rehabilitering - Magnus 

Edner (2012) 

Magnus Edner läkare och docent beskriver sin egen upplevelse av livet efter stroke och 

kampen att komma tillbaka trots vårdens tillkortakommanden. Med stöd från familj och med 

hjälp av den egna viljan visar Edner att det går att nå ett förbättrat tillstånd under rätt 

förutsättningar. Boken har 105 sidor. 

  

 

Min stroke- Jill Bolte Taylor (2009) 

Hjärnforskaren Jill Bolte Taylor får en hjärnblödning 37 år gammal. Hon förlorar motorik, 

tal och får nedsatt kognitiv förmåga. Genom utvecklande av egen överlevnadsstrategi kunde 

hon ta sig igenom dagarna på sjukhus och kämpa för sin egen återhämtning. Boken har 191 

sidor.  

4.2 Genomförande och analys 

Analysprocessen startade genom att självbiografierna lästes. Då författarna till arbetet fått en 

översiktlig förståelse över innehållet i biografierna valdes meningar och stycken ut. Dessa 

meningar kallas för meningsbärande enheter och är av relevans till arbetets syfte samt 

problemformulering. Totalt valdes 104 meningsbärande enheter ut. Lundman och Hällgren 

Graneheim (2017) betonar vikten av att de meningsbärande enheterna inte får vara för 

omfattande i sitt innehåll då flera betydelser försvårar analysen. De meningsbärande 

enheterna sparades ned i ett separat dokument för att analyseras vidare. De meningsbärande 

enheterna kondenserades, detta innebär att de förkortades för att urskilja det centrala 

innehållet. Dessa kom sedan att få en kod som satte en etikett på det centrala innehållet i den 

meningsbärande enheten. En utskrift gjordes av det sammanställda dokumentet och koderna 

klipptes sedan ut för att jämföra likheter och skillnader. Därefter sorterades koderna i olika 

högar för att urskilja underkategorier. Lundman och Hällgren Graneheim (2017) menar att 

data endast får passa in i en underkategori. Därför lästes innehållet i kategoriseringen 

ytterligare en gång och diskuterades mellan arbetets författare för att säkerhetsställa att data 

placerats under rätt underkategori och förhöll sig till den. Arbetets författare diskuterade 

vidare vilka underkategorier som representerade ett gemensamma områden och ämnen. De 

underkategorier som tillsammans berörde samma områden och ämnen bildade slutligen 

kategorier. Ett exempel på hur innehållsanalysen gick till redovisas i tabell 1. Totalt bildades 

3 kategorier och 6 underkategorier, se tabell 2. 
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Tabell 1. Exempel på innehållsanalys 

 
Meningsbärande 
enhet 

Kondenserad 
meningsenhet 

Kod Underkategori Kategori 

”Jag ville förtvivlat 
gärna äta 
någonting, men 
hon var helt blind 
för mina behov”   
 

Jag ville 
förtvivlat äta, 
hon var blind 
för mina behov 

Blind 
för 
behov 

Att vilja bli sedd Sjukvårdspersonens 
bemötande 

”Ingen i 
sjukhusvärlden tog 
sig tid att förstå 
den skräck som för 
varje sekund 
syddes fast hårdare 
om hennes 
bröstkorg” 

Ingen tog sig tid 
att förstå 
hennes skräck 

Ingen 
tog sig 
tid  

Att vilja bli sedd Sjukvårdspersonalens 
bemötande  

4.3 Etiska överväganden  

Vid arbete med obearbetat material finns fyra huvudkrav. Dessa krav innefattar 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Informationskravet innebär att forskares ska informera undersökningsdeltagarna om vad 

deras medverkan innebär och att de är fria att avsluta sitt deltagande när de önskar. 

Samtyckeskravet säger att forskaren ska inhämta samtycke från undersökningsdeltagarna 

innan material får användas (Vetenskapsrådet, 2002). Ett undantag gällande dessa krav är 

då information hämtats via massmedia som är tillgängligt för allmänheter (Segesten, 2017). 

Med hänvisning till detta har samtyckte inte inhämtats från biografiförfattarna. 

Konfidentialitetskravet innebär att uppgifter som lämnas av undersökningsdeltagare är 

konfidentiella och att personuppgifter behandlas med sekretess och finns utom åtkomst för 

obehöriga (Vetenskapsrådet, 2002). Självbiografierna är publikt material och tillgängliga för 

allmänheten. Med hänsyn till att biografiförfattarna inte avsett att deras material ska ingå 

som datamaterial för analys har resultatet behandlas utifrån största möjliga anonymitet. 

Resultatet har sammanställts utifrån deras gemensamma erfarenheter och inte presenterats 

enskilds. Då enskilda erfarenheter presenteras har citat använts för att inte förvränga eller 

tolka biografiförfattarnas erfarenheter. I nyttjandekravet framkommer det att inhämtade 

uppgifter från undersökningsdeltagare endast får användas för ändamålsmässigt bruk 

(Vetenskapsrådet, 2002). Enligt CODEX (2018) får inte oredlighet i forskning förekomma i 

form av förfalskning, plagiat eller fabricering vilket har efterföljts i arbetet. Resultatet som 

redovisas är sanningsenligt och inte förvrängt till arbetets fördel. En manifest innehållsanalys 

enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2017) har använts. Därmed förekommer inga 

tolkningar, det som uttryckligen står i texterna är det som har analyserats. Egna tolkningar 

kan präglas av egna värderingar, vilket kan förvränga biografiförfattarnas erfarenheter. I 

enlighet med Polit och Beck (2017) har begreppen trovärdighet, giltighet och överförbarhet 

applicerats. De vårdvetenskapliga artiklar som användes i bakgrunden var peer reviewed. Det 

innebär att utomstående forskare har granskat artikeln och bedömt dess innehåll (Erikson, 
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2015). Bakgrundsartiklarna har genomgått en kvalitetsgranskning utifrån Friberg (2017) för 

bedömning av kvaliteten.  

5 RESULTAT  

Analysen resulterade i två kategorier och fyra underkategorier som presenteras i tabell 2. 

Första kategorin är sjukvårdspersonalens bemötande och den andra kategorin är att 

genomgå en förändrad tillvaro. Samtliga underkategorier är av lika stor betydelse för 

resultatet trots varierad omfattning av innehåll.  

 

Tabell 2. Resultatmatris 

 
Underkategorier Kategorier 
Rädsla och oro  

Sjukvårdspersonalens bemötande  
Att vilja bli sedd 
 
Att acceptera en ny tillvaro 
 

 
Att genomgå en förändrad tillvaro 

Att återhämtas 
 

5.1 Sjukvårdspersonalens bemötande  

Återkommande var vikten av sjukvårdspersonalens bemötande. Patienterna kände rädsla och 

oro då de hade erfarenheter av bristande information om sitt tillstånd. Vidare ville 

patienterna bli sedda och få sina behov uppmärksammade av sjukvårdspersonalen. 

5.1.1 Rädsla och oro 

Patienterna menade att sjukvårdspersonalen inte informerade dem om vad som skett eller 

varför det hade skett. De utvecklade en rädsla och oro när de inte fick någon information. 

Patienterna beskrev sitt första uppvaknande i sjukhussängen och hur sjukvårdspersonal 

undvek att tala om för dem att det var stroke som orsakat deras sjukhusvistelse. Det enda 

patienterna förstod var att de befann sig i en sjukhussäng och att deras tal- och 

rörelseförmåga tagits ifrån dem. “Vilket helvete som drabbat mig! Vad är det som har hänt? 

Ingen berättar för mig och jag förstår inte hur jag har hamnat i den här situationen. Och inte 

kan jag fråga heller” (Trollsten, 2010 s. 18). Patienterna som förlorat tal- och rörelseförmåga 

kom att använda sig av en bokstavstavla då de återfått rörelseförmåga i fingrarna för att fråga 

vad som hade hänt. Ingen av sjukvårdspersonalen ville vara den som lämnade beskedet utan 

hänvisade till ansvarig läkare. Läkaren var den som sedan kom att meddela att det var en 

stroke som var anledningen till sjukhusvistelsen och att patienter som fått en stroke inte bör 
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oroas med information. Patienterna beskrev denna erfarenhet som oroskapande och att de 

byggde upp en rädsla inom sig då sjukvårdspersonalen inte uppfyllde deras behov av att bli 

informerade. Sjukvårdspersonalen beskrevs vidare ha en föreställning om att patienterna var 

insatta i sin stroke men de bar på en saknad av information.  

 

Det var det enda överläkaren sade, ingen annan information meddelades Linnéa eller familjen. 

Hon har fått stroke ekade i allas huvud och sjukhusvärlden slängde en grön tidning på dem 

med fakta om vad folksjukdomen i största allmänhet var. Inget informationsmöte ordnades 

där sjukhusvärlden kunde berätta om konsekvenserna, hur det skulle vara att leva med stroke, 

eller vad just Linnéas stroke innebar. (Thåström, 2014, s. 188)  

 

Genom gissningar utifrån vad de uppfattade från sjukvårdspersonalen kunde patienterna 

bilda en klarhet i vad som hade hänt. “Stressen att inte få veta vad som pågick, det kändes 

som iskalla händer tryckta mot strupen” (Thåström, 2014, s. 13). Vidare beskrev patienterna 

hur sjukvårdspersonalen iakttog svårigheterna för dem att förstå och hantera sin stroke utan 

att vidta åtgärder för att underlätta deras rädsla och oro.  

5.1.2 Att vilja bli sedd 

Patienterna beskrev en önskan om att bli sedda och uppmärksammade av 

sjukvårdspersonalen, de ville bli sedda som en människa och inte som en patient. Patienterna 

beskrev vidare erfarenheten av bristande vilja och intresse från sjukvårdspersonalens sida, 

hur de såg en patient och inte en människa. De hade en önskan om att bli sedda och att deras 

individuella behov skulle uppmärksammas. Efter veckor på samma vårdavdelning menade 

patienterna att relationen till sjukvårdspersonalen inte hade utvecklats och de ville upprätta 

normala relationer till de människor som rörde sig i deras omgivning.  

 

Linnéa funderade på om det stått någonting om sunt förnuft eller mänsklighet i 

sjukhusvärldens skolböcker. Bortsett från Kevin var personalen lika lite tillmötesgående i 

början av rehabtiden som nu. De lärde sig ingenting av de många olika personligheterna som 

tvingades bo där. (Thåström, 2014, s. 190) 

 

Patienterna menade att sjukvårdspersonalen inte tycktes ha mottagit någon information 

kring vad de hade för handikapp och funktionsnedsättningar och verkade inte heller ha 

någon förståelse för deras tillstånd och behov. De beskrev att de var vanligt förekommande 

att sjukvårdspersonalen talade till dem som om de var döva trots att stroke inte medför 

någon hörselnedsättning. Patienterna beskrev vidare att sjukvårdspersonalen som inte 

försökte tillgodose deras individuella behov eller verkade vara intresserade av att skapa en 

relation kom att bli oviktiga för dem. Det framkom att sjukvårdspersonalen inte var 

kontaktsökande och kunde undvika ögonkontakt, de kom därför att lära sig namnet på ytterst 

få av sjukvårdspersonalen trots deras långa sjukhusvistelser. “Ingen i sjukhusvärlden tog sig 

tid att förstå den skräck som för varje sekund syddes fast hårdare om hennes bröstkorg” 

(Thåström, 2014, s, 149). Enligt patienterna tog sjukvårdspersonalen inte sig tid till att 

stanna upp och fråga hur dom mådde, kände, tyckte eller vad de behövde.  
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Dagligen påstod ett namnlöst ansikte ur personalen eller någon av hennes föräldrar, att hon 

var trött och måste vila. Men det var aldrig en rekommendation, utan en befallning. En 

sanning. Hon kände sig inte så trött som de påstod, bara rädd. (Thåström, 2014, s. 174)  

 

Patienterna menade att flera beslut fattades åt dom utan eftertanke på deras behov eller vilja. 

Detta förekom från och sjukvårdspersonal. Vidare beskrevs en längtan efter normala 

förhållanden där ett utbyte skulle kunna ske genom relation och samtal. Enligt patienterna 

verkade vissa samtal och bemötanden från sjukvårdspersonalens sida vara inövade och 

rutinmässiga. Sjukvårdspersonalen beskrevs av patienterna som opersonliga robotar som 

höll sig inom sin professions ramar utan att låta någon personlighet skina igenom.  

 

Vidare beskrev patienterna tillfällen där sjukvårdspersonalen ställde mat på sängborden utan 

insikt i att deras funktionsnedsättningar gjorde dem oförmögna att öppna 

matförpackningarna och äta maten på egen hand. ”Jag ville förtvivlat gärna äta någonting, 

men hon var helt blind för mina behov” (Bolte Taylor, 2009, s. 84). Då sjukvårdspersonalen 

inte uppfyllde patienternas nutritionsbehov genom att ge alternativ kost resulterade det i 

kraftiga viktnedgångar. Patienterna hävdade att sjukvårdspersonalen hade svårt att 

individanpassa vården utifrån deras behov och önskemål. Patienterna bar på en önskan av att 

aktiviteter var utformade utifrån deras ålder och intressen.  

 

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

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

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

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

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

 

Patienterna beskrev det som mycket uppskattat då sjukvårdspersonalen i sin hektiska 

arbetsmiljö tog sig tid för patienterna. Det behövde inte vara långa samtal eller vara under 

längre stunder men patienterna uppskattade att få bekräftelse på sin närvaro. Då 

sjukvårdspersonalen visade sin fysiska närvaro i stunder av förtvivlan var uppskattat och fick 

patienterna att känna sig sedda. 

5.2 Att genomgå en förändrad tillvaro 

Patienterna beskrev att få en stroke var en händelse som förändrade tillvaron i deras liv. För 

att återgå till en fungerade vardag kämpade patienterna med att acceptera deras nya tillvaro 

och ha tro på sin återhämtningsförmåga. Patienterna menade att detta var en resa de inte 

kunde klara av på egen hand, de behövde få känna stöd från sjukvårdspersonalen och 

anhöriga.  

5.2.1 Att acceptera en ny tillvaro  

Patienterna beskrev en kamp förlika sig med att ha fått en stroke. För att kunna acceptera sig 

själva behövde patienterna känna att sjukvårdspersonalen och anhöriga gjorde det. “Jag 
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behövde känna att folk älskade mig inte för den person jag hade varit utan för den jag var på 

väg att bli” (Bolte Taylor, 2009, s. 122). Enligt patienterna kom de anhöriga att bete sig 

annorlunda gentemot innan insjuknandet. De beskrev att det framstod som om både 

anhöriga och sjukvårdspersonal inte visste vad de skulle samtala om och relationer gick 

förlorade. 

  

”För vad skulle man egentligen säga till någon som blivit funktionshindrad? Vad skulle 

man prata om? Friska människor orkade inte lyssna på allt snack om hur det kändes att 

plötsligt inte längre ha en kroppsdel, kroppshalva. Eller hur det är att inte kunna gå, inte 

kunna klä sig själva, inte kunna duscha, gå på toaletten eller knyta sina skor själv. De 

orkade inte förstå förnedringen i att tvingas byta ut sitt en gång fungerade och friska liv 

till ett bakom sjukhusväggar. (Thåström, 2014, s.152) 

  

Patienterna beskrev känslan av att inte få tillåtelse att sörja deras nya tillstånd eller att deras 

gamla liv var över. “Hon fick svårt att andas, men fick inte gråta. De få gångerna hon släppte 

garden och faktiskt lät tårarna rinna, blev både sjukhusvärlden och familjen mer hysteriska” 

(Thåström, 2014, s. 139). Patienterna menade att sjukvårdspersonal och anhöriga inte 

verkade acceptera sorgearbete eller bearbetning av det som hänt. Patienterna beskrev sina 

anhöriga som arga, de ville ha upprättelse. “Vad är det för fel på henne? Varför är hon så 

här? Vart är våran dotter!? tycktes de om och om igen säga” (Thåström, 2014, s. 139). 

Patienterna beskrev att då de anhöriga inte hade accepterat det som hänt påverkades 

patienten i sin egen bearbetning mot att acceptera sin nya tillvaro. 

 

Efter insjuknandet hade de många tankar om tiden innan stroke och menade att de fått ett 

nytt perspektiv på sin tillvaro. Förmågorna innan insjuknandet som att gå och tala hade 

tagits för givet. Patienterna menade att det var dessa förmågor som bidragit till deras 

livskvalité. När de förlorade sina förmågor förlorade de också en del av sin personlighet. Att 

få en stroke beskrevs som att befinna sig i ett skuggrike av sitt forna jag. På insidan existerade 

en människa som inte kunde ge sig själv till uttryck. “Att faktiskt ha fått stroke är som att bli 

kvävd på syre. Som att någon hjärntvättar dig, och tar bort alla dina kunskaper och 

förmågor” (Thåström, 2014, s. 16). Första tiden efter insjuknandet bestod av att tillåta sig 

själv att sörja den man en gång var och det liv man hade. Med tiden utvecklades en acceptans 

av att stroke förändrat tillvaron. Genom att acceptera det som hänt kunde patienterna förlika 

sig med den nya tillvaron och acceptera sig själva som de var nu. 

5.2.2 Att återhämtas 

Livet var numera en kamp men genom att hålla fast vid tron om att de skulle komma att bli 

återställda var de villiga att kämpa för att nå sina mål. Patienterna ansåg att deras integritet 

och frihet var anknuten till deras rörelseförmåga vilket gjorde dem motiverade att återhämta 

sig. Detta beskrevs som framgångsfaktorn. “En av de allra viktigaste anledningarna till min 

framgång var att jag rent intellektuellt bestämde mig för att inte sätta krokben för mig själv 

under rehabiliteringen” (Bolte Taylor, 2009, s. 127). 
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Patienterna beskrev att de noggrant valde ut vilka uppgifter de tog sig an då deras egna 

energier var begränsade. Deras tro till sig själva och deras förmågor gjorde att de kunde 

utveckla strategier som förde dem framåt i återhämtningen. “Att lyckas återhämta mig 

berodde helt på min förmåga att bryta ned varenda uppgift till mindre och enklare delsteg” 

(Bolte Taylor, 2009, s. 128). Vardagliga aktiviteter som att duscha beskrev patienterna var 

energikrävande och att deras energi kunde komma att förbrukas för resten av dagen. Det 

framgick att det var viktigt att tro på den egna förmågan att hantera vardagliga aktiviteter. 

Patienterna beskrev att de gjorde att deras förmågor kunde utvecklas och stärkas. En patient 

beskrev ett samtal där innebörden av samtalet var att patienten skulle inse att livet hade 

förändrats. 

  

-Det är viktigt att du inte ger upp allt, men samtidigt måste du inse att ditt liv har förändrats. 

-Vilket meningslöst surrande. Jag sitter i rullstol just nu men jag ska lära mig gå igen! Det blir 

nog inte som tidigare, men gå, det ska jag göra, tänker jag och vägrar acceptera hennes pladder 

om att livet har förändrats. (Trollsten, 2010, s. 34) 

  

Patienterna beskrev att sjukvårdspersonalens plan var inte alltid densamma som deras egen. 

Vågade patienterna ha tillit och tro på sina egna förmågor blev det gynnsamt för dem. 

Patienterna beskrev vidare vikten av att inneha en tro på sig själv och sina drömmar om att 

en dag nå för dem ett normalt liv. Hur tron blir viktig för viljan att ta sig tillbaka.  

  

Patienterna ansåg de vara betydande när sjukvårdspersonal och anhöriga fanns till som stöd i 

deras nya tillvaro. Vidare beskrev patienterna att de ville att sjukvårdspersonal och anhöriga 

skulle fira framstegen de gjorde, hur små de än var. ”Jag behövde känna att folk i min närhet 

trodde på hjärnans plasticitet och förmåga att växa, lära sig saker och tillfriskna” (Bolte 

Taylor, 2009, s. 121). Anhöriga beskrevs ha en viktig del i deras återhämtning och de behövde 

känna att deras anhöriga trodde på dem. “Det var absolut nödvändigt att andra människor 

behandlade mig som om jag skulle bli helt återställd” (Bolte Taylor, 2009, s. 120). 

Patienterna beskrev vidare vikten av att sjukvårdspersonal och anhöriga såg till deras 

förmågor och inte deras oförmågor. Patienterna menade att sjukdomen var psykologiskt och 

fysiologiskt påfrestande och att det var betydelsefullt när deras anhöriga fanns till som ett 

stöd och trodde på deras förmåga att återhämta sig och kämpade tillsammans med dem då de 

själva inte orkade.  

6 DISKUSSION 

Inledningsvis presenteras resultatet i förhållande till tidigare forskning och det 

vårdvetenskapliga perspektivet från bakgrunden i en resultatdiskussion. Sedan följer 

metoddiskussionen där val av metod och genomförande diskuteras. I etikdiskussionen lyfts 

etiska överväganden som varit framträdande i arbetet.  



 17 

6.1 Resultatdiskussion 

I resultatet framkom det att patienterna hade en önskan att bli informerade om sitt tillstånd 

för att förebygga rädsla och oro. Att vara ovetandes och vakna upp i sjukhusmiljö där ingen 

bekräftade ens närvaro eller berättade vad som hade hänt visade sig vara återkommande 

erfarenheter. Vid patienternas uppvaknande i sjukhussängen skapade sjukvårdspersonalen 

ett “vårdlidande” utifrån Eriksson (2015) genom att de inte bekräftade patienternas behov av 

att få information. Hade sjukvårdspersonalen arbetat aktivt med riktlinjer och föreskrifter 

med patienternas rättigheter i åtanke hade de kunnat förebygga det vårdlidande som uppstod 

då patienterna inte fick vara delaktiga i sin vård. Enligt Patientlagen (SFS 2014:821) har 

patienterna rätt att vara delaktiga och få information om sitt tillstånd samt vilka 

behandlingsmöjligheter som finns att tillgå. I kompetensbeskrivningen för legitimerad 

sjuksköterska (Svensk sjuksköterskeförening, 2017) ska sjuksköterskan inkludera patienten i 

omvårdnaden och identifiera resurser och behov. Det visade sig att sjukvårdspersonalen ville 

motverka oro hos patienterna men detta kom att få en motsatt effekt. Benett (2017) belyser 

vikten av tillit mellan sjuksköterskor och patienter. Tilliten mellan dessa parter är av 

betydelse för patienternas återhämtning och välbefinnande. Finns sjuksköterskor tillgängliga 

för patienterna från första stund kan patienterna känna en trygghet i sin nya tillvaro. 

Eriksson (2015) menar att människor som fått en sjukdom träder in i ett “sjukdomslidande” 

efter en stroke men också ett “livslidande” då konsekvenserna av sjukdomen skapar en 

livsförändring och omställning i deras liv. Vid uppvaknandet i sjukhussängen befinner sig 

patienterna på “ha” nivån i sitt lidande. När lidandets närvaro blir påtagligt försöker 

människan fly ifrån det som ett naturligt försvar och patienterna behöver få lidandet 

bekräftat av sjukvårdspersonalen. I resultatet då patienterna beskrev att de inte blev sedda av 

sjukvårdspersonalen trädde de in i “lidandets drama” där de kom att eftersöka en medaktör, 

någon som bekräftade och såg deras lidande (Eriksson, 2015). För att kunna nå försoning 

måste patienterna befinna sig i sitt lindande och få stöd från sjukvårdspersonalen. I resultatet 

framkom det vidare att patienterna hade erfarenheter av att sjukvårdspersonalen undvek 

ögonkontakt och sällan öppnade upp för samtal, att det var svårt att bygga en relation till 

sjukvårdspersonalen. Detta försvårar patienternas möjlighet till att få lida ut sitt lidande. 

Hersch et al. (2016) menar att sjuksköterskor har en förmåga att ställa slutna frågor till sina 

patienter på grund av tidsbrist. Att de tenderar att ställa ja och nej frågor som inte 

uppmuntrar till dialog eller gemensamt utbyte under samtal som är grunden för att bygga en 

relation. Detta gör att de patienter som fått en stroke inte får möjligheten att träna upp sin 

talförmåga och knyta an till sjukvårdspersonalen som medaktör. Det har vidare framkommit 

att sjuksköterskor är medvetna om att de har en förmåga att samla information utan att ge 

information till patienterna. William och Gurr (2016) tar upp betydelsen av att 

sjukvårdspersonal talar långsamt och inväntar patienternas svar under samtal. Enligt 

kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska (Svensk sjuksköterskeförening, 2017) 

ska sjuksköterskan kommunicera med patienten på ett respektfullt och lyhört sätt. I 

resultatet visade det sig att patienterna hade erfarenheter av motsatsen vilket enligt Eriksson 

(2015) orsakar ett vårdlidande.   

  

I resultatet framkom det att patienterna hade erfarenheter av att sjukvårdspersonalen inte 

uppmärksammade dem eller deras önskan om hjälp med hinder som kunde förekomma i 

deras vardag. Matförpackningar kunde placeras på patienternas sängbord utan eftertanke på 
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deras nedsatta rörelseförmåga och oförmögenhet att öppna förpackningarna på egen hand. 

Feiring (2017) menar att människor som har fått en stroke har förmåga att be om hjälp med 

vardagliga aktiviteter för att kunna spara energi till schemalagda träningspass. Det är av vikt 

att patienterna förstår innebörden av återhämtning men patienterna i resultatet hade ett 

behov av hjälp som inte framgick till sjukvårdspersonalen. Streuw et al. (2013) menar att en 

människa som fått en stroke förbrukar mycket energi och att sjuksköterskor själva anser att 

hög kvalité på vård ges av kvalificerad kompetent sjukvårdspersonal. Ett kunnigt öga krävs 

för att förstå när patienten har energi, vad som är energikrävande för patienterna och när 

energinivån är låg eller förbrukad. Chen et al. (2015) menar att då en sjuksköterska antagit en 

ledarroll uppdaterar hon övriga teammedlemmar kring patienternas utveckling. Detta 

underlättar samarbetet mellan sjukvårdspersonalen och patienterna. Om 

sjukvårdspersonalen varit uppdaterad på patienternas utveckling som tidigare forskning 

hänvisar till hade situationer som med matförpackningar och situationer där patienterna var 

i behov av faktisk hjälp kunnat förebyggas. I resultatet framkom det att patienterna kom att 

utveckla egna strategier för att klara av vardagen i brist på hjälp i samband med aktiviteter. 

Strategierna som de kom att utveckla besparade dem på energi. Efter en stroke kräver 

vardagliga aktiviteter mycket energi både psykologiskt och fysiologiskt på grund av de 

fysiologiska nedsättningarna. Detta gör att alla vardagsaktiviteter omvandlas till träning och 

blir till en del i återhämtningsprocessen. Woon (2016) belyser sjuksköterskans omvårdnad 

som exempel påklädnad och tandborstning som återhämtande aktiviteter. Att som patient 

klara av dessa vardagliga aktiviteter på egen hand kan bidra till en känsla av att ha hälsa 

(Eriksson, 2015).  

Patienterna i resultatet beskrev hur viktigt det var att tro på sina förmågor för att lyckas 

återhämtas. De fann det motiverande när sjukvårdspersonal samt anhöriga var 

uppmuntrande. Att det fanns tilltro till patienternas kvarvarande förmågor men även deras 

vilja att återgå till ett fungerande vardagsliv. Patienterna hade vidare erfarenheter av att 

sjukvårdspersonal hade förutfattade meningar om deras chanser att återhämtas vilket 

påverkade dem i deras återhämtningsprocess. När sjukvårdspersonalen hade förutfattade 

meningar om patienternas återhämtning kom patienterna och deras syn på hälsa att 

påverkas. Hälsa är inte frånvaro av sjukdom utan ett leverne och synsätt (Eriksson, 2015). 

För att bibehålla motivationen till återhämtning måste det finnas en sund syn på hälsa och 

hur detta begrepp för respektive patient definieras.   

I resultatet framkom det att patienterna hade erfarenheter av deras anhöriga genomgick en 

kamp i den nya tillvaron. De anhöriga hade svårigheter att acceptera att deras familjemedlem 

fått en stroke. Vidare beskrev patienterna hur det kände att sorgearbete eller bearbetning inte 

var tillåtet. Detta gjorde att det försvårades för patienterna att finna en medaktör och få 

möjligheten att lida ut sitt lidande (Eriksson, 2015). Bäckström och Sundin (2009) tar upp 

vikten av att anhöriga till en familjemedlem som fått en stroke överger idén om att livet 

kommer att återgå till vad det var innan stroke. För att kunna nå ett välbefinnande behöver 

både anhöriga och den som fått en stroke bearbeta och sörja att tillvaron har förändrats och 

att tillvaron innebär en fortsatt förändring.  

I resultatet framkom det att patienterna upplevde det som viktigt att de anhöriga såg 

människan de var nu och inte människan de än gång var innan de fick en stroke. Detta var 
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betydande under deras egen bearbetning mot acceptans av den nya tillvaron. När patienterna 

kunde nå en acceptans kom de att nytt perspektiv på sin tillvaro och blev tacksamma inför 

livet. När olika skeenden förändrar en människas liv och tillvaro på ett sätt att de skapar 

negativa känslor beskriver Eriksson (2015) detta som ett “livslidande”. I resultatet framkom 

det att patienterna pendlade mellan livet de hade innan stroke och livet efter. Alla människor 

har vid olika skeenden i livet ett livslidande då negativa aspekter infaller i våra vardagliga 

rutiner. Människor som fått en stroke har ett “sjukdomslidande” och ett “livslidande”. För att 

kunna nå upplevelsen av hälsa måste patienterna genomgå lidandets nivåer. Patienterna 

befinner sig i “ha” nivån av sitt lidande när de har en obekantskap med sig själva och försöker 

fly från sitt lidande (Eriksson, 2015). Ett exempel är då patienterna ifrågasätter varför de av 

alla människor har fått en stroke. I resultatet framkom det vidare att patienterna ansåg att 

deras livskvalité vara kopplad till deras förmågor de besatt innan de fick en stroke. 

Patienterna kom att besluta sig för tro på sina förmågor att lyckas återhämta sig för att få 

tillbaka en del av vad de ansåg tillhöra deras livskvalité. Patienterna ville motbevisa 

sjukvårdspersonalen att de kunde återfå motorik och självständighet. I detta skede påbörjade 

patienterna sitt sökande efter hälsa. Eriksson (2015) menar att patienterna befann sig i “vara” 

nivån av sitt lidande då de började eftersöka hälsa. I hälso-dimensionen upprättar människor 

en bild av vad som är hälsa för dem, detta innebär för patienterna att de börjar gå mot vad 

som för dem är en acceptabel bild av vem de blivit efter att de fått en stroke. I resultatet då 

patienterna beskrev att de nådde acceptans skulle Eriksson (2015) mena att de är i ”varda” 

nivån av sitt lidande. De finner hälsa och mening med livet trots sitt sjukdomstillstånd och 

lidande. Vidare menar Eriksson (2015) att hälsa hos en människa kan existera samtidigt som 

lidande. Hälsa beskrivs som en känsla av välbefinnande, friskhet och sundhet. I resultatet då 

patienterna beskrev att de nådde acceptans kunde de uppnå ett välbefinnande trots att de 

hade ett “livslidande” och ett “sjukdomslidande” då de kom att få ett nytt perspektiv på livet 

och sin tillvaro efter att de fått en stroke. 

6.2 Metoddiskussion 

Kvalitativ innehållsanalys enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2017) har använts i 

detta examensarbete. Syftet var att studera patienters erfarenheter av att vårdas på sjukhus 

efter en stroke. Analysen gjordes på en manifest nivå utifrån innehållet i fyra självbiografier 

skrivna av människor som fått en stroke. 

  

En manifest innehållsanalys rekommenderas vid analys av obearbetat material för att få ett 

textnära resultat. Dock förekommer tolkningar i både latent och manifest innehållsanalys 

(Lundman & Hällgren Graneheim, 2017). Detta var något som togs i beaktning vid 

hanteringen av självbiografierna. Syftet var att studera patienters erfarenheter av att vårdas 

på sjukhus efter en stroke vilket gör metoden väl anpassad till ändamålet. En annan metod 

hade kunnat väljas utifrån studiens syfte. Då det finns artiklar publicerade om patienters 

erfarenheter av att vårdas på sjukhus efter en stroke hade en litteraturöversikt utifrån 

Fribergs (2017) struktur kunnat väljas som metod för att få en överblick av nuvarande 

forskning kring ämnet. Evans (2002) beskrivande syntes hade också kunnat användas som 

analysmetod för att svara på arbetets syfte. Då syftet var att studera erfarenheter av att 
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vårdas på sjukhus efter att en stroke kan resultatet komma att skilja sig åt beroende på valet 

av metod och urval. Att insjukna i stroke är en individuell erfarenhet vilket gör att resultatet 

påverkas av urvalet. Då urvalet var obearbetat material bestående av självbiografier 

uppfylldes kriterierna för Lundman och Hällgren Graneheim (2017) innehållsanalys.  

  

Vid sökning av datamaterial användes databasen Libris som är ett nationellt bibliotek. Detta 

gjordes för att få ett bredare urval. En av självbiografierna söktes fram genom Stockholms 

Stadsbibliotek. Denna bok fanns inte med bland träffarna i Libris. Det var därmed till fördel 

att söka material i flera databaser. Sökorden som användes utgick ifrån syftet. Tidsintervallen 

som tillämpades var årtal mellan 2008 till 2018. Det diskuterades om det var till arbetets 

fördel eller nackdel att göra en tidsavgränsning. Möjligtvis hade ett bredare urval funnits om 

tidsintervallen vidgats. Fyra självbiografier kom att inkluderas i arbetet på grund av en 

begränsad tidsram. En av inklusionskriterierna var att självbiografin skulle vara skriven efter 

att författaren passerat arton års ålder. En av självbiografierna är utifrån ett tonårsperspektiv 

då författaren fick en stroke då hon var i sena tonåren. Boken skrevs sju år efter 

insjuknandet. Om denna biografi skulle komma att inkluderas diskuterades utifrån slutsatsen 

att arbetet får större trovärdighet om spridningen i åldrar är vid. Det diskuterade om 

författarens erfarenheter av att få en stroke påverkades då boken skrevs flera år efter 

insjuknandet. Tre av de fyra biografierna var skrivna av svenska författare som vårdats på 

svenska sjukhus. Den fjärde biografin var en översättning från engelska skriven av en 

amerikanska som vårdats i USA. Resultatet kom inte att påverkas negativt av att 

biografiförfattarna hade skilda ursprung. Detta kom att ge större trovärdighet till arbetet då 

fler perspektiv kom att beskrivas. Att få en stroke är en individuell erfarenhet som kan 

påverkas beroende på patientens förutsättningar utifrån geografiska, ekonomiska och 

psykosociala möjligheter. Om tidsramen tillåtit hade ett bredare urval enligt kriterierna ovan 

tillämpats i arbetet för få ett bredare resultat.  

  

Två av de fyra biografiförfattarna var yrkessamma som hjärnforskare och kardiolog innan de 

fick en stroke. Deras yrkesverksamhet gjorde att de hade ett annorlunda perspektiv på att få 

en stroke än de andra två biografiförfattarna då de hade förkunskaper om stroke innan de 

själva kom att drabbades. Biografiförfattarna fick olika konsekvenser efter stroke. Två av 

författarna drabbades av vänstersidig kropps förlamning. En blev förlamad i hela kroppen 

förutom vänsterhanden. Den andra biografiförfattaren fick tal- och balanssvårigheter, 

ögonmuskelförlamning och sväljningssvårigheter. Biografiförfattarna fick av olika av stroke 

och det kan både ses som en fördel och nackdel. Fördelen med att biografiförfattarna fick 

olika konsekvenser efter sin stroke var att de hade olika erfarenheter vilket gjorde resultatet 

bredare. Nackdelen var att erfarenheterna kunde skilja sig åt beroende på vilka konsekvenser 

de hade efter stroke. Trots att det var olika konsekvenser som biografiförfattarna fått kom 

alla att inkluderas i arbetet. Biografiförfattarna hade erfarenheter av likvärdiga svårigheter 

efter deras stroke. De beskrev svårigheten att tala, orientera sig till tid och rum samt nedsatt 

rörelseförmåga. De uttryckte att de inte fick information om sitt hälsotillstånd vilket gjorde 

att de utvecklade en oro och rädsla. Patienterna hade en liknande resa mot acceptans och 

beskrev vikten av att tro på sin egen förmåga att lyckas återhämtas.  
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Detta examensarbete har en kvalitativ ansats vilket innebär att det behöver uppfylla 

kvalitetskrav utifrån begreppen; trovärdighet, giltighet och överförbarhet (Polit & Beck, 

2017). Begreppet trovärdighet beskriver Polit och Beck (2017) handla om hur sanningsenligt 

arbetet är och huruvida tidigare erfarenheter har påverkat förförståelsen samt hur författarna 

har förhållit sig till detta. Då det var självbiografier som analyserades fanns risker för egna 

tolkningar. Detta skulle försämra trovärdigheten på resultatet. Det som stärker 

trovärdigheten i examensarbetet är att biografierna lästes vid flertalet tillfällen av båda 

författarna till arbetet. De meningsbärande enheterna diskuterades och jämfördes för att 

kontrollera att inga egna tolkningar hade förekommit och ingen viktig information gått 

förlorad. Lundman och Hällgren Graneheim (2017) menar att tolkning till viss del kan 

förekomma vid analys av obearbetat material. En manifest innehållsanalys valdes som metod 

för att få ett textnära resultat. Enligt Polit och Beck (2017) kan giltighet mätas genom att 

utvärdera graden av kvalité i kvalitativa studier. Mätningen görs genom att undersöka om 

studien studerar det den avser att studera. I framställningen av de meningsbärande 

enheterna som låg till grund för resultatet tog författarna till arbetet i beaktning att 

regelbundet jämföra dem med arbetets syfte. Det som inte var av relevans exkluderades. 

Giltigheten i arbetet visas genom att resultatet svarar på syftet. Det stärktes genom att citat 

redovisas från självbiografierna vilket påvisar att egna tolkningar inte påverkat resultatet. 

Överförbarhet menar Polit och Beck (2017) är huruvida studiens resultat kan överföras till 

andra sammanhang som exempel andra geografiska lokalisationer eller andra urvalsgrupper. 

Urvalet i arbetet bestod av tre svenska författare och en amerikansk. Dessa var skrivna av en 

man och tre kvinnor. Det få antal deltagare och att de vårdats i industriländer gör att 

överförbarheten är svag då det kan finnas svårigheter i att överföra resultatet till andra 

sammanhang. 

6.3 Etikdiskussion 

Utifrån informations- och samtyckeskravet övervägde författarna till arbetet ifall samtycke 

skulle inhämtas från biografiförfattarna vars material har använts. Självbiografierna är 

publikt material som publicerats via massmedia. Författarna till arbetet valde därmed att 

avstå dessa krav. Konfidentialitetskravet efterföljdes i möjlig mån genom att gemensamma 

erfarenheter presenteras för att inte urskilja den enskilde individen. Då enskilda erfarenheter 

presenterats har det gjorts i form av citat för att inte förvränga eller tolka biografiförfattarens 

erfarenheter. Nyttjandekravet har efterföljts i arbetet genom att regelbundet jämföra 

datamaterialet med arbetets syfte. Regler och riktlinjer enligt CODEX (2018) har efterföljts i 

arbetet genom att författarna har strävat efter att bibehålla moralisk eftertanke, god kvalité 

och välment ändamål utifrån arbetets syfte. Material har inte fabricerats, plagierats eller 

förvrängts till arbetes fördel utan använts på ett sanningsenligt sätt. En manifest analys har 

använts för att förebygga tolkning av biografiförfattarnas material. Författarna till arbetet har 

förhållit sig självkritiska för att nå ett sanningsenligt resultat. Materialet har därför studerats 

vid flertalet tillfällen och de etiska ställningstagandena som gjordes vid arbetets början har 

efterföljts genom arbetets gång.  
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7 SLUTSATS 

Syftet med arbetet var att studera patienters erfarenheter av att vårdas på sjukhus efter en 

stroke vilket kan ge sjukvårdspersonal en djupare förståelse för patienters känslor och 

erfarenheter. Resultatet påvisade vikten av att bli sedd och få sin närvaro bekräftad vid 

uppvaknandet efter en stroke. Det framkom att det fanns en avsaknad av information vilket 

gjorde att patienterna kände en rädsla och oro i samband med sjukvårdspersonalens 

bemötande. Det patienterna fann viktigt i deras första tid på sjukhus efter insjuknandet var 

bearbetningen av att ha fått en stroke som förändrat deras tillvaro. Att bli accepterad som 

den människa man är och inte som den man var visade sig vara av betydelse för patienterna. 

Stöd från sjukvårdspersonal och anhöriga var framträdande delar i patienternas 

återhämtning. Att få en stroke är både fysiologisk och psykologiskt påfrestande som orsakar 

en kamp mellan lidande och hälsa. Arbetet riktar sig främst till sjuksköterskor men också till 

övrig sjukvårdspersonal, även till människor som fått en stroke och till dess anhöriga. 

Resultatet kan användas för att få en djupare insikt i en människas värld efter att ha fått en 

stroke, hur de kan uppleva sitt första uppvaknande och första tiden på sjukhus.  

7.1 Förslag till vidare forskning 

Ett förslag till vidare forskning är att forska utifrån ett sjuksköterskeperspektiv om hur det är 

att vårda patienter som har fått en stroke. Detta kan vara av intresse för att eventuellt kunna 

urskilja varför patienter som fått en stroke upplever brister i bemötande hos 

sjukvårdspersonalen. Att utgå utifrån en specifik kontext, exempel upplevelser av ensamhet 

eller maktlöshet hos människor som drabbats av stroke är ett annat förslag till vidare 

forskning. Detta hade bidragit till mer specifika erfarenheter till skillnad från detta 

examensarbete som studera den generella upplevelsen av att vårdas på sjukhus efter en 

stroke. Det hade varit av intresse att studera en bredare urvalsgrupp genom att inkludera 

deltagare från olika geografiska, ekonomiska och psykosociala bakgrunder. En sådan studie 

hade ökat överförbarheten till andra sammanhang vilket är av betydelse då stroke är en 

vanligt förekommande sjukdom internationellt.  



 23 

REFERENSLISTA 

* Artiklar i bakgrunden 

 
*Arntzen, C., & Hamran, T. (2016). Stroke survivors’ and relatives’ negotiation of relational 

and activity changes: A qualitative study. Scandinavian Journal of Occupational. 

Vol. 23, No. 1, 39-49. doi: http://dx.doi.org/10.3109/11038128.2015.1080759  

 

*Barreca, S., & Wilkins S. (2008). Experiences of nurses working in a stroke rehabilitation 

unit. Journal of Advanced Nursing. doi: 10.1111/j.1365-2648.2008.04648.x. 

 

*Bennett, B. (2017). A culture of caring: how nurses promote emotional wellbeing and aid 

recovery following a stroke. British Journal of Neuroscience Nursing. doi: 

130.243.084.150.   

 

 Bolte Taylor, J. (2009). Min stroke. Bra Böcker. 

 

*Bäckström, B., & Sundin, K. (2009). The experience of being a middle-aged close relative of 

a person who has suffered a stroke, 1 year after discharge from a rehabilitation 

clinic: a qualitative study. International Journal of Nursing Studies. doi: 

10.1016/j.ijnurstu.2009.04.009. 

 

*Chen, L., Xiao, L.D., & De Bellis, A. (2016). First-time stroke survivors and caregivers’ 

perceptions of being engaged in rehabilitation. Journal of Advanced Nursing. 

doi: 10.1111/jan.12819. 

 

*Christiansen, B., & Feiring, M. (2017). Challenges in the nurse´s role in rehabilitation 

contexts. Journal of Clinical Nursing. doi: 10.1111/jocn.13674 

 

CODEX. (2018). Forskarens etik. Hämtad 2018-04-17, från 

http://www.codex.vr.se/forskarensetik.shtml  

Dahlborg-Lyckhage, E. (2017). Att analysera berättelser (narrativer). I F. Friberg (Red.), 

Dags för uppsats: Vägledning för litteraturbaserade examensarbeten. (s. 171-

181). Lund: Studentlitteratur AB.  

Edner, M. (2012). Är du full? Nej, jag har haft stroke. Om vikten av fullgod rehabilitering. 

Sivert Förlag.  

 

Ericson, E., & Ericson, T. (2012). Medicinska sjukdomar: specifik omvårdnad, medicinsk 

behandling, patofysiologi. Lund: Studentlitteratur AB. 

 

Eriksson, Katie. (2015). Den lidande människan. Stockholm: Liber AB. 

 

Erikson, M.G. (2015). Referera reflekterande. Lund: Studentlitteratur AB.  

 



 24 

Eriksson, Katie. (2014). Vårdprocessen. Stockholm: Liber AB.  

Evans, D. (2002). Systematic reviews of interpretive research: Interpretive data synthesis of 

processed data. Australian Journal of Advanced Nursing, 20(2), 22-26.  

Friberg. F. (2017). Att bidra till evidensbaserad omvårdnad med grund i analys av kvalitativ 

forskning. I F. Friberg (Red). Dags för uppsats- Vägledning för litteraturbaserade 

examensarbete (s. 129-139). Lund: Studentlitteratur  

*Hersh, D., Godecke, E., Armstrong, E., Ciccone, N., & Bernhardt, J. (2016). “Ward talk”: 

Nurses’ interaction with people with and without aphasia in the very early period 

poststroke. Aphasiology. doi: 10.1080/02687038.2014.933520  

 

Jönsson, A.C. (2012). Stroke- en folksjukdom. I A. Jönsson (Red.), Stroke: patienters, 

närstående och vårdares perspektiv (s.25–35). Lund: Studentlitteratur AB.  

 

Lindskog, B. (2016). Medicinsk miniordbok. Lund: Studentlitteratur AB.  

 

Lundman, B., & Hällgren Graneheim, U. (2017). Kvalitativ innehållsanalys. I Granskär, M., & 

Höglund- Nielsen, B (Red.), Tillämpad kvalitativ forskning inom hälso- och 

sjukvård. (s. 211-225). Lund: Studentlitteratur AB. 

 

Polit, D.F., & Beck, C.T. (2017). Nursing research: generating and assessing evidence for 

nursing practice. Philadelphia: Lippincott William & Wilkins. 

 

Segesten, K. (2017). Att välja ämne och modell för sitt examensarbete. I F. Friberg (Red.), 

Dags för uppsats- Vägledning för litteraturbaserade examensarbeten (ss. 105–

108). Lund: Studentlitteratur AB. 

 

SFS 2017:810. Hälso- och sjukvårdslag. Stockholm: Socialdepartementet. Hämtad 2018-02-

24, från https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-

forfattningssamling/halso--och-sjukvardslag_sfs-2017-30 

 

SFS 2014:821. Patientlag. Stockholm: Socialdepartementet. Hämtad 2018-02-25, från 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-

forfattningssamling/patientlag-2014821_sfs-2014-821 

 

Socialstyrelsen. (2017). Nationella riktlinjer för vård vid stroke. Hämtad 2018-02-23, från 

http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/20618/2017-5-

13.pdf  

 

Socialstyrelsen. (2007). Hälso- och sjukvårdspersonal. Socialstyrelsens termbank. Hämtad 

2018-04-18, från 

http://termbank.socialstyrelsen.se/showterm.php?fConceptID=1396859928655

6&fsrcLang=sv&trgLang=en&fSubject  

 



 25 

Socialstyrelsen. (2007). Patient. Socialstyrelsens termbank. Hämtad 2018-03-20, från 

http://termbank.socialstyrelsen.se/showterm.php?fTid=635 

 

Socialstyrelsen. (2004). Anhörig. Socialstyrelsens termbank. Hämtad 2018-02-28, från 

http://termbank.socialstyrelsen.se/showterm.php?fTid=273 

 

*Struwe, J., Baernholdt, M., Noerholm, V., & Lind, J. (2013). How is nursing care for stroke 

patients organized? Nurses’ views on best practices. Journal of Nursing 

Management. doi: 10.1111/jonm.12016. 

 

Svensk sjuksköterskeförening. (2017). Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska. 

Stockholm: Svensk sjuksköterskeförening. Hämtad 2018-04-20, från 

https://www.swenurse.se/globalassets/01-svensk-

sjukskoterskeforening/publikationer-svensk-

sjukskoterskeforening/kompetensbeskrivningar-

publikationer/kompetensbeskrivning-legitimerad-sjukskoterska-2017-for-

webb.pdf  

 

Svensk sjuksköterskeförening. (2014). ICN:s Etiska kod för sjuksköterskor. Hämtad 2018-

02-25, från https://www.swenurse.se/globalassets/01-svensk-

sjukskoterskeforening/publikationer-svensk-sjukskoterskeforening/etik-

publikationer/sjukskoterskornas.etiska.kod_2014.pdf 

 

Svensk sjuksköterskeförening. (2005). Omvårdnad vid stroke State of the Art. Växjö: 

Förlagshuset Gothia AB. 

 

Thåström, J. (2015). Ett spegelvänt exempel: självbiografi om kampen att överleva en 

stroke i tonåren. Sivert Förlag.  

 

Trollsten, I. (2010). Mitt andra liv. Forum. 

 

*Van Dongen, I., Josephsson, S., & Ekstam, L. (2014). Changes in daily occupations and the 

meaning of work for three women caring for relatives post-stroke. Scandinavian 

Journal of Occupational Therapy. doi: 10.3109/11038128.2014.903995. 

 

Vetenskapsrådet. (2002). Forskningsetiska principer inom humanistisk- 

samhällsvetenskaplig forskning. Hämtad 2018-04-16, från 

http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf 

 

Wallengren, C., Friberg, F., & Segersten, K. (2008). Like a shadow- on becoming a stroke 

victim’s relative. Scandinavian Journal of Caring Science. doi: 10.1111/j.1471-

6712.2006.00494.x. 

 

*White, J., Alborough, K., Janssen, H., Spratt, N., Jordan, L., & Pollack, M. (2014). Exploring 

staff experience of an 'enriched environment' within stroke rehabilitation: a 



 26 

qualitative sub-study. Disability and rehabilitation, Vol 36. 

doi: 10.3109/09638288.2013.872 

 

*Woon, C. (2016). Nursing at the center of stroke recovery in the acute setting: prioritizing 

early rehabilitation. British Journal of Neuroscience Nursing, Vol 12. doi: 

130.243.084.150.  

 

*Williams, K., & Gurr, B. (2016). I’ll be back in a minute: an initiative to improve nurse´s 

communication with acute stroke patients. British journal of neuroscience 

nursing. doi:130.243.084.150  

 

*Yee Hing Tang, E., Price, C., Stephan, B., Robinson, L., & Exley, C. (2017). Gaps in care for 

patients with memory deficits after stroke: views of healthcare providers. BMC 

Health Services Research. doi: 10.1186/s12913-017-2569-5. 

 

Ørn, S., Mjell, J., & Bach- Gansmo, E. (2012). Sjukdom och ohälsa- diagnostik och 
behandling. Lund: Studentlitteratur AB 



 

 1 

BILAGA A: SÖKMATRIS TIDIGARE FORSKNING  

Databas  Sökord  Avgränsningar  Antal 
träffar  

Antal 
lästa  
abstrakter  

Vald artikel/ 
artiklar  

CHINAL 
plus 

Nurse* AND 
stroke AND 
patient* AND 
rehabilitation 

2016-2017, 
major heading: 
nursing role 

7 7 Benett, B. (2017). 
 
Christiansen, B., & 
Feiring, M. (2017). 
 
 

CHINAL 
plus 

Experience 
AND 
environment 
AND stroke 

Peer reviewed,  
2014-2017, 
academic 
journals, major 
heading: stroke, 
abstract 
available 

21 21 White, J., 
Alborough, K., 
Janssen, H., Spratt, 
N., Jordan, L., & 
Pollack, M. (2014) 

CHINAL 
plus 

Nurse* view 
AND stroke 
AND care 

Peer reviewed, 
2013-2017  

12 12 Struwe, J., 
Baernholdt, M., 
Noerholm, V., & 
Lind, J. (2013). 
 
Yee Hing Tang, E., 
Price, C., Stephan, 
B., Robinson, L., & 
Exley, C. (2017). 
 
 
 

CHINAL 
plus  

Nurse*, stroke, 
communication 

Peer reviewed, 
2016-2017 

24 24 Chen, L., Xiao, L.D., 
& De Bellis, A. 
(2016).  
 
Hersch, D., 
Godecke, E., 
Armstrong, E., 
Ciccone, N., & 
Bernhart, J. (2016) 
 
Williams, K. & Gurr, 
B. (2016). 
 

CHINAL 
plus  

Stroke AND 
Stroke Nursing 
AND Stroke 
rehabilitation 
AND Nurse 
attitude AND 
Nurse 
experience 
 

Peer reviewed, 
2005-2017 

17 17 Barreca, S., & 
Wilkins S. (2008). 

CHINAL 
Plus 

Stroke* AND 
relative AND 

Peer reviewed, 
2008 -2015 

13 13 Bäckström, B., & 
Sundin, K. (2010).  



 

 2 

experience 
AND life 

 
Van Dongen, I., 
Josephsson, S., & 
Ekstam, L. (2014). 
 
Wallengren, C., 
Friberg, F., & 
Segersten, K. 
(2008). 
 

CHINAL 
plus  

Nurse care* 
AND stroke 
patient* AND 
rehabilitation 

2016-2018, 
abstract 
available, major 
heading: stroke, 
language: 
english 

29 29  Woon, C. (2016). 

CHINAL 
plus 

Stroke 
survivors AND 
relatives AND 
care* 

Peer reviewed, 
2016-2017 

9 9 Arntzen, C., & 
Hamran, T. (2016). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 1 

BILAGA B: ARTIKELMATRIS TIDIGARE FORSKNING  

Författare, 
årtal, 
tidskrift 

Titel Syfte Metod Resultat Kvalitet 

Arntzen, C; 

Hamran, T. 

(2016). 

Journal of 

occupational 

therapy.  

Stroke 

survivors’ 

and 

relatives’ 

negotiatio

n of 

relational 

and 

activity 

changes; A 

qualitative 

study. 

 

Att undersöka 

strokeöverleva

nde och deras 

närståendes 

förhandlingar 

om 

aktivitetsförän

dringar i deras 

vardag och vad 

det betyder för 

deras framsteg 

och 

välbefinnande.  

 

Kvalitativ 
metod. 
Intervjuer 
med 
strokeöverlev
ande och 
deras 
anhöriga. 

Problem 
kunde bildas i 
familjen efter 
att en 
familjemedlem 
fått en stroke. 
Det krävdes 
arbete för att 
hantera 
obalansen i 
familjen då 
familjemedlem
men krävde 
mycket. Att 
upprätthålla 
separata 
aktiviteter 
utanför 
familjen var 
gynnsamt.   

Hög 

Barreca, S; 
Wilkins, S. 
(2008). 
Journal of 
Advanced 
Nursing.  

Experienc
es of 
nursing 
working in 
stroke 
rehabilitat
ion unit.  

Att undersöka 
perceptioner, 
övertygelser 
och känslor 
hos 
sjuksköterskor 
som gav vård 
till personer 
som var 
inskriva på en 
rehabiliterings
enhet.  

Kvalitativ 
metod. 
Intervjuer 
med 
sjukskötersk
or. 

Sjuksköterskor
na tyckte om 
att vårda och 
upplevde att 
deras roll var 
avgörande för 
patienternas 
rehabiliterings
process.  

Medel 

Bennet, B. 
(2017). British 
journal of 
Neuroscience 
Nursing. 

A culture 
of caring: 
how 
nurses 
promote 
emotional 
wellbeing 
and aid 
recovery 
following 
a stroke. 

Att undersöka 
patienters 
upplevelser 
under en 
stroke vid 
sjukhusbasera
d 
rehabilitering. 
Det syftade 
även till att 
undersöka hur 
sjuksköterskor 
använde sin 
kunskap för att 
informera 
patienter och 
deras 
anhöriga. 

Kvalitativ 
metod. 
Intervjuer 
och 
observatione
r av patienter 
som fått en 
stroke, dess 
anhöriga och 
sjukskötersk
or.  

Relationen 
som byggs upp 
mellan 
sjuksköterskor
, patienter och 
anhöriga var 
central för att 
skapa en 
positiv 
omsorgskultur 
som främjade 
emotionellt 
välbefinnande 
och hjälpte 
patienten att 
återhämta sig. 

Hög 



 

 2 

Bäckström, B; 
Sundin, K. 
(2009). 
International 
Journal of 
Stroke.  

The 
experience 
of being a 
middle-
aged close 
relative of 
a person 
who was 
suffered a 
stroke, 1 
year after 
discharge 
from a 
rehabilitat
ion clinic: 
A 
qualitative 
study. 

Att belysa 
erfarenheter av 
att vårda en 
anhörig i 
medelåldern 
till en person 
som har fått en 
stroke  

Kvalitativ 
metod. 
Intervjuer 
med 
anhöriga till 
personer som 
fått en 
stroke. 

Anhöriga 
beskrev att de 
kände sig 
tvungna att 
acceptera och 
försonas med 
en förändrad 
levnadsform. 
Känslor som 
sorg och 
förlust var 
framträdande. 
Anhöriga 
behövde lämna 
känslor som 
skuld och 
skam för att 
kunna 
tillfredsställa 
sina egna 
behov och inte 
bara 
familjemedlem
men som fått 
en stroke.  

Hög 

Chen, L., 
Dongxia, L., 
De Bellis, A. 
(2015). 
Journal of 
Advanced 
Nursing. 

First-time 
stroke 
survivors 
and 
caregivers 
‘perceptio
ns of being 
engaged in 
rehabilitat
ion. 

Att utforska 
första gångs 
strokeöverleva
nde och deras 
vårdgivares 
föreställningar 
om att vara 
engagerade i 
strokerehabilit
eringen. 

Kvalitativ 
metod. 
Intervjuer 
med 
strokeöverlev
are och deras 
vårdgivare. 

Det visade sig 
att 
strokeöverleva
nde hade låga 
kunskaper i 
vad stroke är 
och vikten av 
rehabiliteringe
ns betydelse. 
Brister i 
kommunikatio
n och 
kontinuitet var 
framträdande 
då patienterna 
bytte 
vårdinstans. 

Hög 

Christiansen, 
B; Feiring, M. 
(2016). 
Journal of 
Clinical 
Nursing.  

Challenges 
in nurse´s 
role in 
rehabilitat
ion.  

Att belysa hur 
sjuksköterskor 
upplever 
utmaningar i 
möten med 
patienter på 
rehabiliterings
avdelningar. 

Kvalitativ 
metod. 
Intervjuer 
med 
sjukskötersk
or.  

Det visade sig 
att patienter 
som fått en 
stroke inte 
förstod 
innebörden av 
rehabilitering 
och att de 
behövde göra 
en egen 
ansträngning 
Anhöriga och 
patienter 
visade sig även 

Hög 
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ha orealistiska 
förväntningar 
på de 
medicinska 
behandlingar 
som fanns att 
tillgång. 

Hersh, D., 
Godecke, E., 
Armstrong, E., 
Ciccone, N., 
Bernhardt, J. 
(2016). 
Aphasiology. 

“Ward 
talk”: 
Nurses’ 
interactio
n with 
people 
with and 
without 
aphasia in 
the very 
early 
period 
poststroke
. 

Undersökning 
av 
interaktioner 
av tre patienter 
på en akut 
strokeavdelnin
g. Två med 
afasi och en 
utan för att 
förstå 
kommunikatio
nens betydelse 
mer ingående. 

Kvalitativ 
metod. 
Observatione
r genom 
videoinspelni
ngar på 
vårdavdelnin
gar.   

Sjuksköterskor 
tenderade att 
ställa slutna 
frågor som 
enbart berörde 
vården. 

Medel 

Struwe, J., 
Baernholdt, 
M., Noerholm, 
V., Lind, J. 
(2013). 
Journal of 
Nursing 
Management. 

How is 
nursing 
care for 
stroke 
patients 
organized
? Nurses 
‘views on 
best 
practices. 

Att beskriva 
sjuksköterskor 
och 
översjusköters
kors 
uppfattning 
om hur man 
organiserar 
strokevård. 

Kvalitativ 
metod. 
Intervjuer 
med 
sjukskötersk
or och 
översjuksköt
erskor. 

Det framkom 
ett samband 
mellan god och 
hög utbildade 
sjuksköterskor
. Fokus låg på 
att organiserad 
vårdens 
kontinuitet för 
patienterna. 

Medel 

Van Dongen, 
I., Josephsson, 
S., Ekstam, L. 
(2014). 
Journal of 
Occupational 
Therapy. 

Changes 
in daily 
occupatio
ns and the 
meaning 
of work 
for three 
women 
caring for 
relatives 
post-
stroke. 

Att undersöka 
hur arbetande 
österrikare 
upplevde och 
hanterade 
förändringar i 
deras 
vardagliga 
yrken efter att 
ha blivit 
informella 
vårdgivare av 
personer som 
fått en stroke. 

Kvalitativ 
metod. 
Intervjuer 
med 
anhöriga till 
familjemedle
mmar som 
fått en 
stroke. 

Stroke ledde 
till ofrivilliga 
förändringar i 
vardagen. 
Förändringar 
gjordes i 
värderingar 
och 
sysselsättninga
r för att 
påverka sitt 
välmående.   

Medel 

Wallengren, 
C., Friberg, F., 
Segersten, K. 
(2008). 
Scandinavian 
Journal of 
Caring 
Science. 

Like a 
shadow- 
on 
becoming 
a stroke 
victim’s 
relative. 

Att belysa 
meningen av 
bara vara en 
anhörig till att 
gradvis bli en 
anhörig till en 
familjemedlem 
som fått en 
stroke. Från 
insjuknande 
och 

Kvalitativ 
metod. 
Intervjuer 
med 
anhöriga till 
familjemedle
mmar som 
fått en 
stroke. 

Anhöriga 
nådde en 
vändpunkt då 
de sökte sin 
egen styrka för 
att återställa 
ordning och 
stabilitet i den 
situation de 
befann sig i. 
Sjukvårdspers

Medel 
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efterföljande 
veckorna.  

onal behövde 
ge anhöriga 
mer 
uppmärksamh
et för att 
finnas till som 
stöd.   

White, H., 
Alborough, K., 
Janssen, H., 
Spratt, N., 
Jordan, L., 
Pollack, M. 
(2014). 
Disability and 
rehabilitation. 

Exploring 
staff 
experience 
of an 
“enriched 
environme
nt” within 
stroke 
rehabilitat
ion: a 
qualitative 
sub-study. 

Att studera 
sjuksköterskor 
på en 
rehabiliterings
avdelning för 
stroke med 
berikande 
miljö. 

Kvalitativ 
metod. 
Interjuver 
med 
sjukskötersk
or. 

Det visade sig 
att 
sjuksköterskor 
var stressade 
och upptagna 
vilket gick ut 
över 
patienterna.  

Medel 
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BILAGA C: KVALITETSGRANSKNING  

Nedan beskrivs kvalitetsgranskningen av vetenskapliga artiklar utifrån Friberg (2017). I 

granskning av kvalitativa studier har Friberg (2017) 14 frågor som bedömer kvalité. Frågorna 

formulerades om av arbetes författare till ja och nej frågor för att tillämpa ett poängsystem 

som bedömer kvalitén. Ett poängsystem utformades där artiklarna fick poäng för varje fråga 

de svarade ja på, artiklarna kunde få mellan 0–14 poäng.  

Poäng 0–5 – Låg kvalitet  

Poäng 6–10 Medel kvalitet 

Poäng 11–14 Hög kvalitet  

Granskningsfrågor utifrån Friberg (2017): 

1. Finns det ett tydligt problem formulerat?  

2. Finns teoretiska utgångspunkter beskrivna?  

3. Finns det någon omvårdnadsvetenskaplig teoribildning beskriven?  

4. Är syftet klart formulerat?  

5. Är metoden tydligt beskriven?  

6. Är undersökningspersonerna beskrivna?  

7. Är data tydligt analyserad?  

8. Hänger metod och teoretiska utgångspunkter ihop?  

9. Är resultatet tydligt beskrivet?  

10. Svarar studiens resultat på syftet?  

11. Förs argument fram, är det relevanta resonemang? 

12. Förs det några etiska resonemang?  

13. Finns det en metoddiskussion?  

14. Sker en återkoppling till teoretiska antaganden? 
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BILAGA D: SÖKMATRIS URVAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Databas Sökord Antal träffar Urval 

Libris Biografi, stroke 58 Mitt andra liv (2010). ISBN:91-

37-13540- 6 978-91-37-13540-

3. Ingrid Trollsten. 

 

Min Stroke (2009). IBSN: 978-

91-7002- 783-3. Jill Bolte 

Taylor.  

 

Är du full? Nej jag har haft 

stroke – om vikten av fullgod 

rehabilitering. (2012). ISBN: 

978-91-85705- 59-7. Magnus 

Edner.  

 

Stockholms 

stadsbibliotek 

Biografi, stroke 50 Ett spegelvänt exempel: 
självbiografi om kampen att 
överleva en stroke i tonåren 
(2015). ISBN: 9 789 185 795 
795. Jessica Thåström. 
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