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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Stroke är en av de vanligaste sjukdomarna i världen relaterat till 

funktionsnedsättning och död. I Sverige utgör stroke den tredje vanligaste orsaken till 

funktionsnedsättning och död där dess komplikationer kan leda till att patienters värld kan 

förändras drastiskt. Sjuksköterskor har en betydande roll i att stödja patienters återhämtning 

och rehabilitering efter stroke, trots det upplever sjuksköterskor den egna rollen i arbetet 

som svår att identifiera. Otillräckligt med kunskap och bristen på tid leder till ett bristande 

stöd till patienter efter stroke. Syfte: Att beskriva patienter med stroke upplevelser av 

sjuksköterskors stöd. Metod: En kvalitativ innehållsanalys enligt Evans (2002) beskrivande 

syntes baserad på 13 kvalitativa artiklar. Resultat: Två teman identifierades ur resultatet; 

Sjuksköterskors närvaro och Sjuksköterskors förhållningssätt. Det första temat 

Sjuksköterskors närvaro delades in i två subteman; Betydelsen av en vårdrelation och 

Betydelsen av kontinuitet. Det andra temat Sjuksköterskors förhållningssätt delades in i tre 

subteman; Betydelsen av sjuksköterskors attityder, Betydelsen av omvårdnad och Betydelsen 

av kommunikation. Slutsats: Patienter upplevde stöd när sjuksköterskor var närvarande, 

engagerade och tillgodosåg grundläggande behov samt när kontinuitet främjades. 

Sjuksköterskors förhållningssätt upplevdes genom att sjuksköterskor inte visade särskilt 

intresse för enskilda patienter och istället var väldigt ytliga i de samtal som fördes. 

 

Nyckelord: kvalitativ innehållsanalys, omvårdnad, patienter, sjuksköterskor, stroke, stöd, 

upplevelser  

 

  



ABSTRACT 

Background: Stroke is one of the most common diseases in the world related to disability 

and death. In Sweden stroke is the third most common cause of disability and death where its 

complications can lead to dramatic change in the world of patients. Nurses play a significant 

role in supporting patients recovery and rehabilitation after stroke, despite this nurses 

experience their own role in the work as difficult to identify. Insufficient knowledge and time 

leads to a lack of support to patients after stroke. Aim: To describe patients with stroke 

experiences of nurses support. Method: A qualitative content analysis according to Evans 

(2002) descriptive synthesis based on 13 qualitative articles that answered the purpose. 

Results: Two themes were identified from the result; Nurses presence and Nurses 

approach. The first theme nurses presence could be divided into two subthemes; Meaning of 

a health relationship and the meaning of continuity. The second theme nurses approach 

could be divided into three subthemes; Meaning of attitudes, meaning of care and meaning of 

communication. Conclusion: Patients experienced support when nurses were present, 

committed and meeting basic needs as well as when continuity was promoted. Nurses 

approach was experienced instead when nurses showed no particular interest in individual 

patients and instead were very superficial in the conversations that were conducted. 

 

Keywords: care, experience, nurses, patients, stroke, support, qualitative content analysis 
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1 INLEDNING 

Under den verksamhetsförlagda utbildningen [VFU] i termin fyra skapades kontakt med 

många patienter som tidigare insjuknat i stroke trots att VFU-placeringen inte var på en 

strokeavdelning. Vi uppmärksammade att det stöd som erhölls specifikt för återhämtning 

efter stroke var bristfälligt, vilket får dagliga aktiviteter som tidigare varit självklara såsom att 

äta eller promenera att bli utmanande. När handledande sjuksköterskor tillfrågades om vad 

sjuksköterskor har för roll i att stödja patienter efter stroke uppmärksammas det att de 

upplevde den stödjande rollen som svår att identifiera. Det framkom även att patienter 

upplevde sjuksköterskors roll som oklar. För att sjuksköterskor ska kunna stödja dessa 

patienter är det viktigt med en ökad kunskap om patienters upplevelser av sjuksköterskors 

stöd både i ett tidigt och sent skede efter stroke. Detta för att på bästa möjliga sätt stödja 

patienter i att återfå hälsa samt bidra till självständighet och egenvård. Det skapade en 

nyfikenhet om huruvida patienter upplever sjuksköterskors stöd efter att ha insjuknat i 

stroke, vilket bidrog till att detta intresseområde valdes. Genom att beskriva dessa 

upplevelser kan ökad kunskap i ämnesområdet bidra till en större förståelse vilket ger 

förhoppningen om att detta examensarbete kan generera till bättre omvårdnad i form av ökat 

stöd. Föreliggande examensarbete valdes utifrån intresseområdet "Som sjuksköterska 

och/eller närstående/anhörig stödja patienters återhämtning" som forskargruppen Care, 

Recovery and Health på Mälardalens högskola önskat få mer information om.  

2 BAKGRUND 

I bakgrunden beskrivs innebörden av begreppet stroke och dess tillhörande riskfaktorer samt 

behandling, därefter redogörs det för prognos vid stroke. Begreppet stöd förklaras även samt 

sjuksköterskors omvårdnadsroll. Det redogörs även för relevanta styrdokument som berör 

sjuksköterskors roll och ansvar. En vårdvetenskaplig teori förklaras från Dorothea Orems 

perspektiv, följt av tidigare forskning samt problemformulering.  

2.1 Stroke 

Stroke är enligt Socialstyrelsen (2017) placerad på andra plats i världen och tredje i Sverige 

som vanligaste orsaken till funktionsnedsättning och för tidig död. I Sverige insjuknar mellan 

25 000–30 000 människor av stroke varje år. År 2015 var det 270 kvinnor per 100 000 

invånare som insjuknade medan antalet män var 292. Det är vanligast att människor över 65 

år insjuknar, en femtedel är personer under 65 år (Socialstyrelsen, 2017).  
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Stroke är ett samlingsnamn för hjärninfarkt och hjärnblödning. Av de patienter som 

insjuknat i stroke är 85 procent orsakade av hjärninfarkt och 15 procent orsakade av 

hjärnblödning. Hjärninfarkt innebär att kärl i hjärnan ockluderas och kan därmed inte 

transportera syre vilket leder till syrebrist. Vid hjärnblödning är det ett kärl som gått sönder. 

Blodet åker ut från kärlet i hjärnan och orsakar tryckökning lokalt och även generellt i 

hjärnans kranium (Ericson & Ericson, 2012). Det uppstår syrebrist i den del av hjärnan där 

stroke uppstått och hjärncellerna i det berörda området dör. Till följd av syrebristen uppstår 

det i efterhand skador på hjärnan av både hjärnblödning och hjärninfarkt (Socialstyrelsen, 

2017). Symtomen av stroke varierar beroende på var den inträffar då hjärnan har olika 

områden som kontrollerar vissa beteenden och funktioner. Det kan vara allt ifrån känsel- och 

synfältsbortfall, dubbelseende, yrsel, dysfagi, ansiktspares, illamående och 

medvetandepåverkan (Ericson & Ericson, 2012).  

2.1.1 Riskfaktorer och behandling 

Riskfaktorer för stroke är högt blodtryck, förmaksflimmer, klaffel, ateroskleros och diabetes. 

Även högt kolesterol, övervikt, inaktivitet, rökning och intag av östrogen efter kvinnans 

menopaus ökar risken för stroke. Det finns olika behandlingar för stroke beroende på vilken 

typ av stroke som patienter har insjuknat i. Vid ankomst till sjukhus utförs kontroller och 

bedömningar av pareser, talförmåga samt förmåga att förstå. Därefter röntgas hjärnan för att 

fastställa vilken typ av stroke som patienter insjuknat i. Vid hjärninfarkt ges läkemedel som 

öppnar upp det ockluderade kärlet. Med hjälp av röntgenövervakning är det möjligt att gå in i 

kärlet och ta bort stoppet som utgör ett hinder. Läkemedel som acetylsalicylsyra kan 

användas för att förhindra aggregation i trombocyterna. Behandling vid hjärnblödning sker 

oftast på samma sätt som vid hjärninfarkt gällande omvårdnad, rehabilitering och 

övervakning. Vid mindre blödningar genomförs ofta inga åtgärder då blodansamlingen inom 

ett halvår har resorberats av sig själv. Vid större blödningar är det dock möjligt att kirurgiskt 

gå in i hjärnan och tömma ut blodet som ansamlats. I vissa fall sätts ett dränage i hjärnan i 

syfte att minska det intrakraniella trycket (Ericson & Ericson, 2012). 

2.1.2 Prognos 

Den genomsnittliga överlevnaden efter stroke ligger på fem år. Av alla som fått stroke klarar 

ungefär tre fjärdedelar av vardagsfunktioner tre månader efter insjuknandet och kan därmed 

återgå till eget boende. Vid hjärninfarkt är det ungefär 80% som överlever av de som 

insjuknat i stroke, efter ett år är det ungefär 70%. I det akuta skedet är dödligheten vid 

hjärnblödning mer är dubbelt så hög än vid hjärninfarkt. En liten del dör akut innan de nått 

sjukhuset och endast cirka 20% klarar sig utan hjälp från utomstående efter det första 

halvåret. För de som får komplikationer efter stroke är social isolering vanligt 

förekommande, särskilt hos de med störningar i språkfunktionen. Hos många som insjuknat 

i stroke finns det finns även oro, ångest och depression. Närstående behöver mycket stöd och 

information eftersom de har en viktig roll i att hjälpa den som fått stroke i rehabiliteringen 

(Medibas, 2018). 
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2.2 Stöd 

Det aktuella begreppet stöd förklaras för att få en djupare förståelse av vad som avses i 

föreliggande examensarbete. Därefter beskrivs sjuksköterskors omvårdnad vid stroke.  

2.2.1 Beskrivning av begreppet stöd 

Begreppet stöd definieras som i att stödja någon intellektuellt eller emotionellt genom att 

bidra med hjälp vid utförandet av något eller för att motverka något (Nationalencyklopedin, 

2018). Nygren och Lundman (2014) beskriver att genom stöd kan patienters välbefinnande 

och hälsa främjas och leda till att patienter kan återgå till det vardagliga livet efter sjukdom 

(Nygren & Lundman, 2014). Kruijver, Kerkstra, Francke, Bensing och van de Wiel (2000) 

förklarar att stöd kan ges genom icke verbal kommunikation som till exempel beröring, 

gester samt ögonkontakt. Vidare menar Henderson (1997) att stöd ges genom att informera, 

utbilda eller samtala med patienter. Det är också stöd att främja patienters 

egenvårdsförmåga och försöka hjälpa till att förändra ett osunt beteende. Smirthwaite (2007) 

förklarar att stöd kan ses och ges i olika förfaranden; fysiskt stöd, emotionellt stöd, kognitivt 

stöd samt genom upplysningar. 

2.2.2 Omvårdnad vid stroke 

I omvårdnaden som ges till patienter efter stroke har sjuksköterskor en betydande roll. 

Sjuksköterskor är centrala i alla skeden av vårdkedjan där omvårdnad utförs. I ett tidigt 

skede är bedömning och uppmärksamhet av eventuella problemområden viktigt. Detta 

påverkar patienters förmåga att kunna kommunicera, klara av vardagen och uppleva 

välbefinnande (Engman & Lundgren, 2009). I den tidiga fasen efter insjuknande av stroke 

utförs övervakning och vård av patienter ofta på en strokeenhet. Där utförs kontroller av 

medicinsk status; blodtryck, blodsocker, puls, saturation och temperatur kontrolleras 

kontinuerligt. Även förmågor som orientering, tal och minne samt vakenhetsgrad följs upp. 

Bedömning görs också av andningsfunktion, pareser i ansiktet och smärta. Personlig vård ges 

till patienter som inte har förmågan att utföra egenvård (Ericson & Ericson, 2012). I det 

senare skedet ska sjuksköterskor stärka patienters egenvård genom undervisning och 

handledning, detta för att främja självständighet. Patienters vardagsbehov ska även 

tillgodoses genom att bidra med stöd i vardagliga aktiviteter såsom hygien, nutrition, gå 

träning och medicinering (Engman & Lundgren, 2009). Rehabilitering är ofta förknippat 

med sjukgymnastik och arbetsterapi, sjuksköterskor har dock ett betydande arbete när det 

gäller patienters återhämtningsprocess (Nolan & Nolan, 1997). I det team som arbetar med 

patienter är sjuksköterskors roll bland annat samordning, kommunikation och bedömning. 

Omhändertagande av patienter ska inte vara abstrakt och oklart utan tydligt och 

yrkesinriktat. Sjuksköterskor ska kunna genomföra och integrera behandlingar samt visa 

emotionellt stöd för patienter och dennes anhöriga (Kneafsey, 2007). 
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2.3 Sjuksköterskors ansvarsområde relaterade till styrdokument 

International Council of Nurses's (ICN´s) etiska kod för sjuksköterskor (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2014b) beskriver att sjuksköterskor har fyra ansvarsområden vilka är 

att främja hälsa, förebygga sjukdom och lindra lidande samt återställa hälsa. Sjuksköterskors 

omvårdnad ska med respekt ges till alla människor oberoende av olikheter. Professionen ska 

kunna samarbeta med andra yrkesgrupper. Enligt Svensk sjuksköterskeförening (2014) är ett 

av omvårdnadsmålen att patienter ska uppleva hälsa och vara oberoende samt självständig i 

ett så långt skede i livet som möjligt. Det är även ett mål att omvårdnadsrelationen mellan 

patienter och sjuksköterskor ska vara maktbalanserad vilket gör att patienter och dess 

anhöriga känner sig delaktiga, trygga och respekterade. Hälso- och sjukvårdslagens (Hälso- 

och sjukvårdslag [HSL], SFS 2017:30) mål är att alla människor ska få vård på samma villkor 

samt att erhålla en god hälsa. Företräde till vården ska ges till den människa som behöver det 

mest. All vård som utförs ska ges med respekt för människans värdighet och lika värde (HSL, 

SFS 2017:30). 

Svensk sjuksköterskeförenings (2017) kompetensbeskrivning utgör ett stöd för legitimerade 

sjuksköterskor. Kompetensbeskrivningen beskriver att sjuksköterskor ska ha pedagogisk 

förmåga för att informera samt utbilda patienter och anhöriga för att främja upplevelsen av 

hälsa. Sjuksköterskor ska även bidra till att stärka patienters samt närståendes egenvård och 

kunna kommunicera med respekt, empati och lyhördhet.  

2.4 Vårdvetenskapligt perspektiv 

Centrala begrepp i Orems omvårdnadsteori är egenvård, egenvårdsbrist samt 

omvårdnadssystem. Detta perspektiv valdes då fokus ligger på att stödja och handleda 

patienter till egenvård och målet med omvårdnaden är att hjälpa patienter till 

självständighet. Det redogörs även för sjuksköterskors omvårdnadsroll gentemot patienter.  

2.4.1 Dorothea Orems omvårdnadsteori 

Orems (2001) omvårdnadsteori bygger på tre olika delar; egenvård, egenvårdsbrist och 

omvårdnadssystem. Välbefinnande nås genom egenvård. Egenvård är när patienter 

genomför handlingar med syfte att främja den egna hälsan, livskvalitén och välbefinnandet. 

Patienter ska ha en mognad och vara kapabla till egenvård samt kunna ansvara och utföra 

egenvård för sig själv för det egna välbefinnandet och hälsan. Människor kontrollerar sitt 

egna liv, att ha ansvar för sin egna hälsa och välbefinnande innebär att det måste finnas ett 

intresse samt kunskap hos patienter för att egenvård ska kunna genomföras. Egenvårdsbrist 

grundas i egenvårdskapacitet samt egenvårdsbegränsning och förklarar varför människor 

inte kan tillämpa egenvård utan får ett behov av omvårdnad från bland annat sjuksköterskor 

och närstående. Egenvårdsbrist bildas när kraven på egenvård är högre än patienters 

egenvårdskapacitet. Faktorer som påverkar egenvårdskapaciteten kan vara ålder, leverne, 

sjukdom samt motivation. Sjuksköterskor bör ha kunskap i att identifiera egenvårdbrister för 

att kunna täcka upp för dessa och hjälpa patienter att återgå till egenvård. 
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Omvårdnadssystem är den teori som ligger till grund för sjuksköterskors arbete med 

patienter där målet är att patienters egenvård bevaras samt främjas. Det är en process med 

samverkan av patienter, anhöriga och sjuksköterskor där roller och ansvar tydligt ska framgå. 

Denna teori utgår ifrån omvårdnadssituationer med minst två aktörer där den ena kan bidra 

med hjälp och den andra är i behov av hjälp. Handlingar ska utföras i samråd med patienter 

och anhöriga som därefter ska anpassas efter patienters behov, krav och egenvårdskapacitet. 

Patienters autonomi och delaktighet ska alltid främjas i planeringen av omvårdnad. 

Sjuksköterskor bör stödja patienter som har viss eller ingen förmåga att utföra egenvård för 

att komplettera där egenvårdskapaciteten inte räcker till för egenvårdsbehovet.  

Återhämtande från sjukdom, skada eller funktionsstörning kräver rehabilitation av patienter 

där vården också ska utgå från patienters egen självbild. I rehabiliteringsprocessen involveras 

patienter vilket gör att denne kan bidra till återställning av hälsa. Det krävs handledning från 

sjuksköterskors sida för att kompensera eller överkomma eventuella komplikationer i hälsan. 

Patienters egenvårdsförmåga behandlas i relation till dennes egenvårsbehov samt 

egenvårdskapacitet, där målet för omvårdnaden är att i den mån det går hjälpa patienter bli 

mer självständiga. Egenvård är en inlärd förmåga som erhålls genom samspel med andra och 

som kan tränas genom att utföra åtgärder mot sig själv och andra. Sjuksköterskor som 

stödjer patienter genom att förklara hur ett moment ska genomföras kan i sin tur leda till 

främjad egenvård och självständighet. Det kan även stimulera patienters intresse i att lyssna, 

observera och ställa frågor om aktiviteten. Patienter som är intresserade lär sig mer från de 

observationer sjuksköterskor bidrar med (Orem, 2001).  

2.5 Tidigare forskning  

Nedan beskrivs tidigare forskning ur ett sjuksköterskeperspektiv med fokus på 

sjuksköterskors roll och hinder i omvårdnaden vid stroke. Under sjuksköterskors roll 

redogörs det för hur sjuksköterskor beskriver den egna rollen när det kommer till att ge stöd 

till patienter efter att de insjuknat i stroke. Under hinder i omvårdnaden vid stroke beskrivs 

de hinder sjuksköterskor upplever för att ge stöd i enlighet med sjuksköterskerollen.  

2.5.1 Sjuksköterskors roll 

Sjuksköterskors roll är att förebygga komplikationer och skador hos patienter (Kneafsey, 

Clifford & Greenfield, 2013; Aadal, Angel, Langhorn, Blicher Pedersen & Dreyer, 2017) samt 

tillgodose och stödja patienters grundläggande behov och kroppsliga funktioner (Struwe, 

Baernholdt, Noerholm och Lind, 2013; Aadal et al., 2017). Sjuksköterskor bidrar med stöd, 

undervisning och kunskap (Struwe et al., 2013; Aadal et al., 2017) samt vägledning för att 

stödja interaktionen mellan patienter och anhöriga (Aadal et al., 2017). I processen när mål 

formuleras gällande patienters återhämtning från stroke bidrar sjuksköterskor med stöd och 

information (Christiansen & Feiring, 2017). Det är viktigt att sätta mål efter att patienter 

insjuknat i stroke, detta för att ge en positiv inverkan på patienter och även inspirera till 

egenvård och självständighet (Luker, Lynch, Bernhardsson, Bennet & Bernhardt, 2015). 

Struwe et al. (2013) skriver att sjuksköterskor är omvårdnadsansvariga vilket innefattar 
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samarbete, organisering och planering av omvårdnad (Struwe et al., 2013), de ska även bidra 

med psykologiskt stöd (Aadal et al., 2017). Genom att ta reda på patienters kognitiva, 

emotionella och fysiska behov skapas det möjligheter för sjuksköterskor att bidra med 

information och motivation. Det öppnar upp möjligheterna att anpassa omvårdnaden 

individuellt för alla patienter (Struwe et al., 2013). För att patienter och anhöriga ska uppleva 

trygghet bör de försäkras om att de är i goda händer. Sjuksköterskor förstår vikten av 

delaktighet, för både patienter som anhöriga, och genom att utföra omvårdnadsaktiviteter 

tillsammans med patienter och anhöriga skapas möjligheter att samtala och bygga upp en 

god relation. En relation som grundar sig i tillit behövs för att kunna bidra med stöd till 

patienter och anhöriga (Bennett, 2017). Struwe et al. (2013) skriver att relationen är viktigt 

då det är essentiellt för sjuksköterskor att lära känna patienter på djupet för att kunna bidra 

till en ökad kvalité i livet hos patienter och därmed planera bästa möjliga återhämtning i 

samråd med varandra. Det framkommer att sjuksköterskor upplevde ett ansvar i att hjälpa 

patienter återfå livskvalité. Ofta görs uppföljning i hemmet vid återhämtning efter stroke. 

Längden av stöd varierade beroende på patienters behov vilket var det bästa 

tillvägagångssättet för att maximera återhämtningen. Eftersom sjuksköterskor har olika 

erfarenheter och kunskap är det viktigt att tilldela patienter sjuksköterskor med rätt 

kompetenser (Struwe et al., 2013).  

2.5.2 Hinder i omvårdnaden vid stroke 

Sjuksköterskor har inte alltid den kunskap som krävs för att hjälpa effektivt (Kneafsey et al., 

2013), de kunde uppleva det som jobbigt när patienter och anhöriga hade frågor som inte kan 

besvaras (Bennett, 2017). Sjuksköterskor upplever sig heller inte alltid benägna eller 

tillräckligt stödjande att involveras i att främja mobilitet, fysiska aktiviteter anses komma in 

på rehabilitering och därmed fysioterapeutens område (Kneafsey et al., 2013). Det är viktigt 

att samarbeta med fysioterapeuter och övrigt team för att arbeta mot samma mål (Struwe et 

al., 2013; Woon, 2016). Struwe et al. (2013) fortsätter med att belysa vikten av respekt och 

förståelse för varandras roller vilket är avgörande för att kunna stödja varandra i teamet och 

bibehålla ett gott samarbete. Sjuksköterskors medverkan i återhämtningen från stroke är 

begränsad trots att de har en central roll och är tillgängliga 24 timmar om dygnet. De är med 

andra ord väl placerade för att utföra stödjande insatser vilket kan leda till ett bättre resultat 

av patienters återhämtning. Aktiviteter som ingår i det dagliga livet som att äta, tvätta, 

duscha och att gå på toaletten kan ses som rehabilitationsaktiviteter. Sjuksköterskor ska 

främja patienters självständighet och underlätta samt stödja patienter i dessa uppgifter och 

vara ledare för patienters återhämtning (Woon, 2016). De ska även bidra med handledning 

och hjälpa patienter överföra färdigheter och tekniker de erhåller i träningsprogram till 

dagliga situationer. Sjuksköterskor kunde dock uppleva sin roll som svår att identifiera då det 

upplevs som att patienter inte betraktar grundläggande omvårdnadsåtgärder som en del i 

tillfrisknandet (Christiansen & Feiring, 2017). Även Clarke (2014) konstaterar att 

sjuksköterskors roll i arbetet efter att patienter insjuknat i stroke är oklart och att det behövs 

vidare studier för att tydliggöra vad som bör tillföras. 

Kneafsey et al. (2013) skriver att sjuksköterskor kan uppleva tidsbrist som ett hinder till att 

bidra med stöd hos patienter. Brist på tid gör det svårt att involvera sig i de olika processer 
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som uppstår till följd av stroke. Många äldre patienter behöver främst stöd med mobilitet då 

de annars är sängbundna, dock gör bristen på tid att dessa aktiviteter inte prioriteras 

(Kneafsey et al., 2013). Struwe et al. skriver dock (2013) att patienters välmående prioriteras 

först, när det råder tidsbrist prioriteras omvårdnad istället för dokumentation. 

Sjuksköterskor menar att det var viktigt med en hög standard, att patienter skulle nå 

individuella mål värderas dock mer. Woon (2016) förklarar att sjuksköterskor ofta arbetar 

under tidspress och därmed behöver balansera utförandet av dagliga uppgifter med att 

fokusera på stöd av fysiska aktiviteter. Sjuksköterskor har möjligheter att förbättra patienters 

dagliga aktiviteter genom att arbeta med fokus på rehabilitation. Ett patientfokuserat 

arbetssätt bör tillämpas för att stödja och uppmuntra patienters självständighet.  

2.6 Problemformulering 

Stroke är en av de vanligaste förekommande sjukdomar som kan förändra patienters 

livsvärld samt ge både dolda och synliga funktionsnedsättningar. Det som tidigare varit 

självklart i en människas liv kan helt plötsligt bli en omöjlighet. Dessa 

funktionsnedsättningar leder ofta till begränsningar i patienters vardag och påverkar livet på 

olika sätt då kunskaper och färdigheter riskerar att förloras. I det vårdvetenskapliga 

perspektivet skriver Dorothea Orem att sjuksköterskor ska stödja patienter samt främja 

egenvård, vilket är en central faktor som gör det möjligt för människor att uppnå hälsa och 

välbefinnande. Patienter med egenvårdsbrist behöver stöd i att främja egenvården och för 

detta krävs kunskap hos sjuksköterskor om hur egenvårdsbristen kan identifieras och 

stödjas, oavsett vårdkontext. Tidigare forskning uppmärksammar att sjuksköterskors roll och 

omvårdnad gentemot patienters återhämtning efter att de insjuknat i stroke upplevs som 

svår att identifiera då fysiska aktiviteter kommer in på rehabilitering och fysioterapeuters 

arbete. Detta trots att sjuksköterskor enligt styrdokument har ett ansvar för patienter vilket 

är att lindra lidande, förebygga sjukdom samt främja och återställa hälsa. I tidigare forskning 

framkommer det att sjuksköterskor inte anser patienter få det stöd som krävs, främst på 

grund av brist på tid och kunskap. Det kan komma att bli ett problem genom att det påverkar 

patienters omvårdnad och fördröjer återhämtningen efter stroke. Sjuksköterskor som stödjer 

patienter i att hantera den nya livssituationen efter stroke kan i sin tur bidra till en snabbare 

återhämtning, ökad självständighet samt mer egenvård. Genom att beskriva patienter med 

stroke upplevelser av sjuksköterskors stöd skulle en ökad kunskap, medvetenhet och 

förståelse hos sjuksköterskor i sin tur kunna leda till ett bättre bemötande och stöd vid 

omvårdnad av patienter. 

3 SYFTE 

Syftet var att beskriva patienter med stroke upplevelser av sjuksköterskors stöd. 
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4 METOD 

Metodavsnittet presenterar metoden som valts, vilka urval som gjordes, hur data samlades 

in, genomförande och analys av data samt vilka etiska överväganden som beaktats. 

4.1 Val av metod 

Metodvalet grundade sig i syftet som var att beskriva patienter med stroke upplevelser av 

sjuksköterskors stöd. Eftersom syftet handlade om upplevelser var målet att få en djupare 

förståelse för dessa upplevelser och med en kvalitativ studiedesign kunde detta möjliggöras. 

Enligt Friberg (2017a) kan en ökad förståelse uppnås för patienters upplevelser om 

kvalitativa studier görs. Därför valdes det att använda en kvalitativ metod som genomfördes 

utifrån systematisk litteraturstudie med beskrivande syntes utifrån Evans (2002). Artiklarna 

ska analyseras utifrån Evans (2002) fyra olika steg; insamling av data, identifiering av 

nyckelfynd i artiklarna, relatera samband mellan teman i varje artikel samt beskriva 

fenomenet. I det första steget valdes vilken analys som skulle användas, för att sedan finna 

relevanta artiklar som passar valt ämne. I det andra steget lästes urval av data ett flertal 

gånger för att få en helhetsbild av vad studierna beskriver, därefter samlas nyckelfynd in från 

resultatdelen som avses svara på examensarbetes syfte. I det tredje steget identifierades 

nyckelfyndens likheter och skillnader, där likheterna fördes samman till nya teman och 

identifierade därefter subteman. Subteman ger en större förståelse av fenomenet. Därefter 

undersöktes teman och subteman genom att tolka respektive innehåll i varje tema och se om 

de stämmer överens med analysen. I det fjärde steget beskrevs nyckelfynden genom att i 

löpande text hänvisa till ursprungsstudien för att kontrollera beskrivningens noggrannhet 

(Evans, 2002). 

4.2 Urval och datainsamling 

Vid val av databas användes CINAHL och PubMed då dessa innehåller vårdvetenskapliga 

artiklar och publicerar forskning inom ämnet omvårdnad. Dessa databaser finns att tillgå 

från bibliotekets hemsida på Mälardalens högskola. Inklusionkriterier som tillämpades var 

artiklar ur patienters perspektiv. Artiklarna skulle även vara vetenskapligt granskade (peer 

reviewed), inte äldre än fem år gamla samt vara skrivna på engelska. Eftersom det inte gick 

att välja "peer reviewed" i databasen PubMed ingick inte detta i inklusionskriterierna, i 

efterhand genomfördes istället en sökning av artikeln på UlrichWeb för att säkerställa att 

artiklarna var vetenskapligt granskade. Exklusionskriterier som användes var 

litteraturöversikter, kvantitativa artiklar samt deltagare under 18 år. Sökningar som gjorts 

redovisas i en separat sökmatris, se bilaga A. Vid sökning av artiklar användes sökoperatören 

AND för att få fram mer relevanta artiklar där alla sökord måste inkluderas. Genom att 

trunkera ord med * på slutet gav det olika böjningar av orden och därmed en bredare sökning 

(Östlundh, 2012). Sökord som användes var stroke, nurse, patient, experience, post-stroke, 

after stroke, following stroke, life experience, qualitative, care, stroke survivors och 
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support. Dessa ord valdes för att få fram relevanta artiklar för detta examensarbetes syfte och 

användes genom olika kombinationer. Då relevanta artiklar inom fem års tidsperiod var 

begränsat utökades sökningar till tio år vilket resulterade i fler artiklar. 

Inledningsvis gjordes en bedömning av artiklarnas titlar. Verkade titlarna relevanta i relation 

till syftet lästes dess abstrakt för att få en överblick av vad artikeln handlade om. Passade 

abstrakten till syftet lästes hela artikeln för att se om den besvarade examensarbetets syfte. 

Med syfte och inklusions- och exklusionskriterier i åtanke beslutades det ifall artiklarna var 

lämpliga för analysering. En artikel hade både vårdpersonal- och patientperspektiv, dock 

användes endast patientperspektivet och analyserades till resultatet. Detta gjorde att 18 

vetenskapliga artiklar bedömts lämpliga att användas. Friberg (2017b) skriver att efter 

identifiering av relevanta artiklar ska kvalitén av artiklarna granskas. Frågorna finns 

beskrivna i bilaga B och alla artiklar har bedömts efter dessa frågor. Frågorna grundar sig i 

Friberg (2017b) och de frågor som inte kunde besvaras med ett "Ja" eller "Nej" omvandlades 

till frågor som gav möjlighet att kunna tilldela poäng. "Ja" gav ett poäng och "Nej" gav noll 

poäng och ”Oklart” gav 0,5 poäng. Bilaga B skrevs ut och fylldes i för varje artikel för att ta 

reda på poäng samt vilken grad av kvalité artiklarna erhöll. Högsta poäng som kunde uppnås 

var 14 poäng. Artiklar med 0–4 ansåg ha en låg kvalité, 5–9 medelhög och 10–14 en hög 

kvalité. Fem artiklar fick resultatet låg kvalité och exkluderades efter kvalitetsgranskningen, 

två artiklar ansågs ha medelhög kvalité och elva stycken hög kvalité. Artiklarna med 

medelhög kvalité svarade på syftet och ansågs därför vara användbara och därmed 

inkluderades 13 artiklar till analys och resultat. För att se grad av kvalité tillhörande 

respektive artikel, se artikelmatris bilaga C. Artiklarna som valts ut redovisas i bilaga C med 

metod, syfte, resultat samt resultatet från kvalitetsgranskningen som gjorts. 

4.3 Genomförande och dataanalys 

De 13 artiklar som användes till resultatet lästes upprepade gånger för att skapa en förståelse 

och ett sammanhang för dess helhet. Med överstrykningspennor markerades funna 

nyckelfynd individuellt i egna exemplar av artiklar, ett nyckelfynd är det som svarar på syftet. 

Genomgång av nyckelfynd gjordes därefter tillsammans och där åsikter var olika 

diskuterades det om nyckelfynden skulle användas eller inte och om de var relevanta för 

syftet. Nyckelfynden plockades sedan ut från artiklarna och skrevs in ett tomt dokument. 

Varje nyckelfynd numrerades med ett nummer, mellan 1–13, som representerade alla 13 

artiklar för att senare veta från vilken originaltext nyckelfyndet kom ifrån. Dokumentet med 

nyckelfynd skrevs ut och klipptes i mindre bitar med ett nyckelfynd på varje lapp för att 

sedan kunna analyseras. 

 

Från urvalet av data kunde 150 nyckelfynd identifieras och sorteras ut som ansågs besvara 

syftet. Lapparna med nyckelfynd lästes flera gånger och placerades tillsammans med andra 

nyckelfynd med liknande perspektiv. Detta ledde till att två högar skapades och därmed 

bildades två teman, ur dessa två teman identifierades fem subteman. Teman och subteman 

granskades flera gånger tillsammans med nyckelfynden och analysen för att inga 

misstolkningar skulle ske. Nyckelfynden bygger på likheter och skillnader i patienter med 
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stroke upplevelser av sjuksköterskors stöd och redogörs för i resultatet som teman och 

subteman. Exempel på analys av nyckelfynd, subteman och teman visas i Tabell 1. Enligt 

Evans (2002) stärks teman och subteman med citat från originaltexter vilket har tillämpats 

genom att citera på engelska för att minska risken för felaktiga tolkningar. 

Tabell 1. Exempel på analys av nyckelfynd, teman och subteman. 

Nyckelfynd Teman Subteman 

"The patients expressed that continuity was 

important, it was a positive experience when 

continuity was accomplished" (Loft, 

Martinsen, Esbensen, Mathiesen, Iversen & 

Poulsen, 2017, s.5) 

Sjuksköterskors 

närvaro 

Betydelsen av 

kontinuitet 

"Participants stated that themselves took the 

initiative if they needed information (...)" 

(Kohler, Mayer, Kesselring & Saxer, 2018, 

s.374) 

Sjuksköterskors 

förhållningssätt 

Betydelsen av 

kommunikation 

4.4 Etiska överväganden 

Referenshantering har skett enligt American Psychological Assositation (APA) (2018) som 

enligt Erikson (2015) används för att undvika plagiat. Enligt Codex (2017) ska det inte ske 

någon fabricering, stöld, förfalskning eller plagiering då det anses vara oredligt i forskning. 

Artiklarna bör även vara Peer-reviewed för att säkerställa en god kvalité, vilket var ett 

inklusionskriterie vid datainsamlingen. Enligt Polit & Beck (2017) ska det inte finnas med 

egna åsikter eller värderingar i innehållet, detta för att inte förvränga eller påverka resultatet 

och datainsamling. Referering ska även ske direkt till primärkällan för att undvika plagiat. I 

detta examensarbete har referenserna skrivits ut noggrant till rätt stycke för att visa vem som 

sagt vad och undvika plagiering. Det har även reflekterats över den egna förförståelsen innan 

resultatdelen skrevs i syfte att undvika egna förutfattade meningar, åsikter samt tolkningar. 

Eftersom modersmål inte är engelska användes lexikon som hjälp vid översättning av artiklar 

för att minimera feltolkningar. 

5 RESULTAT  

I resultatet presenteras en sammanställning av fynd som gjorts från 13 kvalitativa artiklar 

som svarar på examensarbetets syfte vilket var att beskriva patienter med stroke upplevelser 

av sjuksköterskors stöd. Resultatet delas in i två teman där det ena temat har två subteman 

och det andra temat har tre tillhörande subteman. För översikt av teman och subteman, se 
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tabell 2. Alla teman och subteman är lika värdefulla för resultatet trots att vissa är mer 

omfattande än andra. 

Tabell 2. Översikt av teman och subteman. 

Teman  Subteman  

Sjuksköterskors närvaro Betydelsen av en vårdrelation 

Betydelsen av kontinuitet 

Sjuksköterskors förhållningssätt Betydelsen av sjuksköterskors attityder 

Betydelsen av omvårdnad 

Betydelsen av kommunikation 

5.1 Sjuksköterskors närvaro 

I det här temat identifierades hur patienterna upplevde sjuksköterskors närvaro. Patienterna 

med stroke upplevelser av sjuksköterskors stöd och upplevelser av närvaro kunde framställas 

på olika sätt. Det kunde yttra sig för patienterna i form av att betydelsen av en vårdrelation 

och betydelsen av kontinuitet. 

5.1.1 Betydelsen av en vårdrelation 

Enkla saker i patienternas vardag blev till utmaningar efter att de insjuknat i stroke och där 

det behövdes hjälp upplevde patienterna att sjuksköterskor bistod med stöd. Patienterna 

upplevde att de fick hjälp när det behövdes, sjuksköterskor kom när de blev kallade och 

behandlade patienterna bra vilket belyste betydelsen av en vårdrelation (Andersson & 

Hansebo, 2009). Vetskapen om att sjuksköterskor var närvarande och kom bidrog med hjälp 

till olika insatser vid förfrågan var till stor hjälp (Brady, Jamieson, Bugge, Hagen, McClurg, 

Chalmers & Langhorne, 2016; Theofanidis, Fountouki & Pediaditaki, 2012), därför upplevdes 

inga problem med att låta sjuksköterskor ansvara för omvårdnaden (Andersson & Hansebo, 

2009). En hög nivå av tillfredsställelse uttrycktes i olika aspekter av omvårdnadsinsatser, att 

få hjälp med ett bad eller gå ut på en promenad var väldigt uppskattat och bidrog till 

tillfredsställelse (Theofanidis et al., 2012). Upplevelser av törst och trötthet är andra behov 

som sjuksköterskor också bidrog med hjälp för att lindra (Kitson, Dow, Calabrese, Locock & 

Athlin, 2013). Det uttrycktes även en trygghet i att sjuksköterskor alltid hade uppsikt, att 

känna att de alltid fanns där och besvarade alla frågor som uppstod gav välbefinnande. 

Patienterna värderade även att sjuksköterskor var dedikerade i sitt arbete och gav ett 

personligt intresse för varje patient. Många patienterna prisade sjuksköterskor för 

karaktäristiska egenskaper, det var mycket positiva yttranden om sjuksköterskors beteende 

och karaktär (Theofanidis et al., 2012). Brady et al., 2016 och Mangset, Dahl, Førde & Wyller, 

2008 skriver att sjuksköterskor upplevdes som hjälpsamma och snälla (Brady et al., 2016; 
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Mangset et al., 2008). Småsaker sjuksköterskor gjorde kunde betyda mycket för patienterna 

(Theofanidis et al., 2012). 

Being obliging and helpful was another aspect of the nurses' character that 

was much appreciated: "Anything I wanted they used to give me. If you 

wanted a cup of tea in the middle of the night they would make you one. 

They would even make the visitors a cup of tea, which is very nice". Small 

things like a cup of tea seemed to make a big difference to the way patients 

perceived the nurses. (Theofanidis et al., 2012, s.307)  

Patienterna upplevde en förlust av självförtroende efter att de insjuknat i stroke, stödet de 

erhöll från sjuksköterskor i vårdrelationen bidrog dock till att självförtroendet kom tillbaka. 

Detta resulterade i en främjad egenvård där vården i hemmet kunde fortsätta (Donnellan, 

Martins, Conlon, Coughlan, O'Neill & Collins, 2016). Patienterna hade brist på motivation 

och energi till att kämpa för att nå uppsatta mål och börja träna. Sjuksköterskor gav 

vägledning och uppmärksamhet vilket fick patienterna motiverade att börja kämpa mot 

målen. Patienterna hade ofta höga mål och sjuksköterskor förklarade vikten av att ha små 

realistiska mål istället (Brunborg & Ytrehus, 2013). Det uttrycktes ett behov av 

sjuksköterskors tillgänglighet för att kunna ta sig fram till olika miljöer och därmed kunna 

ägna sig åt olika aktiviteter (White, Bartley, Janssen, Jordan & Spratt, 2015). Utöver att 

tillgodose de grundläggande behoven var även sjuksköterskor värderade i hur de lär ut, 

patienterna uttryckte tillfredsställelse över att sjuksköterskor exempelvis informerat och visat 

hur man placerar sig på stolen (Theofanidis et al., 2012). Då sjuksköterskor kallade 

patienterna vid förnamn var även något som uppskattades då det ansågs ligga till grund för 

att bygga upp en vårdrelation (Andersson & Hansebo, 2009).  

5.1.2 Betydelsen av kontinuitet 

Patienterna uttryckte behovet av att ha sjuksköterskor som kunde tillämpa kontinuitet för att 

ha tillförlitliga relationer. Kontinuitet var viktigt och när det uppnåddes bidrog det till 

positiva upplevelser (Andersson & Hansebo, 2009; Loft, Martinsen, Esbensen, Mathiesen, 

Iversen & Poulsen, 2017). När patienterna erhöll kontinuitet upplevdes det som att någon tog 

hand om situationen. Kontinuitet gav möjligheteter till att skapa relationer. Det gav chansen 

att få lära känna personen i fråga och bidrog även med möjligheten att lära sig samarbeta 

(Loft et al., 2017). 

Patients described having a contact nurse (…) who could provide continuity 

of care as a foundation for a trustful relationship, which made them feel 

secure that someone was taking care of their situation (…) Whereas when 

there was no continuity, the patient felt more alone. (Loft et al., 2017, s.5)  

När kontinuitet uppnåddes upplevde patienterna en trygghet i att sjuksköterskor hade 

uppsikt och var hjälpsamma (Loft et al., 2017; Theofanidis et al., 2012). Kontinuitet bidrog 

till självförtroende (Donnellan et al., 2016) och bröts denna kontinuitet upplevde patienterna 

det som ett hinder för att bygga på en relation med sjuksköterskor. Patienterna upplevde 

även att de blev övergivna när kontinuiteten bröts (Loft et al., 2017). Theofanidis et al., 
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(2012) beskriver att med en bättre kontinuitet i olika aktiviteter från sjuksköterskor ansåg 

patienterna att återhämtningen efter stroke kunde främjas mer. 

5.2 Sjuksköterskors förhållningssätt 

I det här temat identifierades sjuksköterskors förhållningssätt. Det kunde yttra sig för 

patienterna i form av betydelsen av sjuksköterskors attityder, betydelsen av omvårdnad och 

betydelsen av kommunikation. 

5.2.1 Betydelsen av sjuksköterskors attityder 

Patienterna värdesatte sjuksköterskors attityder och menade att de var avgörande för att 

kunna känna tillfredsställelse (Mangset et al., 2008). Det visades inte alltid tillräckligt med 

förståelse hos sjuksköterskor i olika situationer som uppstod eller när det var bråttom och 

hjälp behövdes snabbt (Kohler, Mayer, Kesselring & Saxer, 2018). I vissa fall ansågs det även 

som att de kunde sakna empati och förmågan att se varje individ som unik (Boger, Demain & 

Latter, 2014). Sjuksköterskor beskrevs vid vissa tillfällen som nonchalanta och inte 

intresserade av att hjälpa och det ifrågasattes hur de arbetade då patienterna upplevde sig 

ignorerade (Brady et al., 2016; Andersson & Hansebo, 2009). Negativa utlåtanden om 

sjuksköterskors attityder visade på en frustration samt besvikelse (Theofanidis et al., 2012). 

I think a lot of the problem is, that a lot of the nurses and that that come 

out to you, they’re sort of like programmed that a stroke is a stroke, but 

everybody’s [stroke] is so different to one another. (Boger et al., 2014, 

s.182) 

Patienterna uttryckte bekymmer över sjuksköterskors attityder som berörde den 

uppmärksamhet som gavs till de andra patienterna och om huruvida de behandlades med 

mänsklighet (Mangset et al., 2008). Det fanns en oro över hur sjuksköterskorna arbetade 

med de andra patienterna (Mangset et al., 2008; Kitson et al., 2013), då de inte ansågs vara 

personliga utan bara fokuserade på arbetet (Theofanidis et al., 2012) och när de varken 

lyssnade eller visade hänsyn ansågs de vara ohjälpsamma (Andersson & Hansebo, 2009). 

Attityder var problematiska när patienterna behövde hjälp, hjälpen gick på rutin för 

sjuksköterskor medan det var en utmaning för patienterna (Kohler et al., 2018). Det 

upplevdes finnas en viss attityd hos sjuksköterskor och att de därmed inte kunde 

kommunicera på det sätt som passade professionen (Loft et al., 2017).  

I told the nurse and she did nothing … I kept telling her but I think she 

thought I was being clever or something … she wasn’t interested … I think 

she thought I was a nuisance or was telling her her job or something … but 

it wasn’t till I demanded to see a doctor that she decided to do something 

about it … I hadn’t pee’d all day and was damned uncomfortable. (Brady et 

al., 2016, s.488) 
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Sjuksköterskor beskrevs ofta endast vara intresserade av huruvida förmågan fanns att kunna 

klara sig på egen hand vid toalettbesök. Om det i själva verket gick att kissa eller inte var det 

ingen som brydde sig om (Brady et al., 2016). De beskrevs även ha en ignorant attityd 

gentemot önskemål om att få gå på toaletten. Det framkom även att sjuksköterskor kunde 

sakna känslighet när det kom till komplikationer som uppstått efter stroke, till exempel 

urininkontinens (Kohler et al., 2018). Det även saknades känslighet kring nattsömn, det 

beskrevs hur sjuksköterskor störde sömnen genom att tända lampor på högsta ljusstyrka när 

de klev in i rummet (Theofanidis et al., 2012). De borde vara mer uppmärksamma på 

problem som uppkommer efter stroke och borde prata med patienterna när de får reda på 

dessa problem. Behoven ansågs inte behandlas på rätt sätt och hjälpen som erbjöds var inte 

tillräcklig i situationer där den behövdes snabbt, som till exempel att komma till toaletten. 

Det fanns även en otillfredsställelse över hur bäcken användes. De använde ofta bäcken, 

särskilt under natten trots önskningar om att få gå på toaletten (Kohler et al., 2018). 

Sjuksköterskor som inte påträffats förut upplevdes inte ta ansvar för att uppnå de dagliga 

målen som förekom (Loft et al., 2017). 

5.2.2 Betydelsen av omvårdnad 

Patienterna påtalade en bristande omvårdnad och beskrev sjuksköterskors arbete som 

bristfällig och att upplevelser av obekvämhet infunnit sig samt att möjligheten att utföra 

grundläggande behov inte fanns (Theofanidis et al., 2012; Brady et al., 2016). Patienterna 

berättade om hur mycket sjuksköterskors arbete saknades i omvårdnaden, till exempel att 

arbeta med trycksår, bädda sängen samt rengöra tänder. Denna hjälp var bristfällig och 

gjorde att upplevelser av tillfredsställelse inte infunnits (Kitson et al., 2013). Upplevelser av 

ensamhet, hopplöshet, frustration och depression uppstod även när hjälpen som krävdes inte 

erhölls (Brunborg & Ytrehus, 2013). Det fanns dessutom svårigheter med att somna på grund 

av obekväma sängar och sängkläder samt andra störande patienterna, inget av detta erbjöd 

sjuksköterskor dock att hjälpa till med att åtgärda. Vissa uttryckte även missnöje om hur den 

fysiska hanteringen sköttes. Det fanns upplevelser om hårdhänta sjuksköterskor vid 

omvårdnaden, vissa av patienterna menar dock att det inte fanns någon styrka hos 

sjuksköterskor när stöd skulle fås där styrka krävdes. Vid lyft och förflyttningar var 

patienterna inte trygga när sjuksköterskor var tvungna att hjälpa till och oro uppstod vid 

förflyttningar från till exempel säng till stol (Theofanidis et al., 2012). Sjuksköterskor var ofta 

blyga vid omvårdnad av nakna kroppar vilket kunde göra patienterna generade vid 

omvårdnad (Andersson & Hansebo, 2009). Negativa upplevelser ansågs ha kunnat 

motverkas med ett individanpassat bemötande och menade att utbildningsinsatser skulle 

vara självklara i omvårdnaden. Då självständigheten varierade mellan patienterna ansåg de 

att målen borde kartläggas därefter (Theofanidis et al., 2012). Få upplevde stöd i ett senare 

skede efter att ha insjuknat i stroke. De fick inte den hjälp som krävdes och därmed bidrog 

funktionsnedsättningar till att patienterna drog sig undan från olika sociala sammanhang 

(Brunborg & Ytrehus, 2013). 

Det ansågs finnas en avsaknad hos sjuksköterskor i att stödja patienterna med hjälp för att 

främja egenvård (Boger et al., 2014). Theofanidis et al. (2012) skriver trots att sjuksköterskor 

tillbringade mest tid hos patienterna av all vårdpersonal var deltagande och engagemang i 
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rehabiliteringsaktiviteter svag. Det beskrevs även en ojämlikhet i hur sjuksköterskor delade 

upp tiden där många upplevde att tid spenderades mycket mer på andra, de med mindre 

allvarliga problem prioriterades bort då tiden inte räckte till (Theofanidis et al., 2012). 

…”They did not spend much time with me, because I was not bad enough” (Theofanidis et al., 

2012, s.306). Fokus lades istället på de som sjuksköterskor ansåg ha allvarligare problem och 

ett större behov (Theofanidis et al., 2012). White et al. (2015) beskrev att patienterna var 

angelägna om att inte störa personalen och vara en börda då det var väldigt tydligt hur 

upptagna alla redan var. Theofanidis et al (2012) beskrev att många upplevde att om det 

funnits mer tillgängliga sjuksköterskor skulle återhämtningen efter stroke ha påskyndats. 

 

Behandling prioriterades olika, behandling av inkontinens till exempel prioriterades högt av 

patienterna fast inte hos sjuksköterskor. Patienterna prioriterade att inkontinensen skulle 

vara i sin ordning innan utskrivning från avdelningen, denna prioritering var dock inget som 

delades med sjuksköterskor. Ett beroende beskrevs finnas av sjuksköterskor eftersom 

möjligheten att vara självständig inte fanns, samtidigt fanns oron om att störa och irritera vid 

förfrågan om hjälp (Kohler et al., 2018). En del upplevde en förlust av autonomi vid flytt från 

hem till vårdhem och att ett beroende av sjuksköterskor bildades då aktiviteter inte kunde 

utföras självständigt (Tholin & Forsberg, 2014). Det ansågs vara mödosamt att behöva förlita 

sig på omvårdnaden då det bidrog med sårbarhet (Andersson & Hansebo, 2009), det var 

jobbigt att till exempel inte kunna bestämma när måltider skulle äga rum, patienterna var 

beroende av att sjuksköterskor skulle planera och arrangera allt (Tholin & Forsberg, 2014). 

Patienterna berättade om komplikationer efter stroke och att det uppstod känslor av 

hopplöshet och ett beroende av sjuksköterskors barmhärtighet (Theofanidis et al., 2012). 

Olika tillvägagångssätt ansågs dock finnas för att hantera diverse situationer, vilka var att 

finna sig i det eller att ta kommando och säga hur det skulle gå till (Andersson & Hansebo, 

2009). Det upplevdes ofta som att sjuksköterskor bestämde och eftersom patienterna var 

sjuka och hade en mer underlägsen roll hade de därmed inte samma möjlighet till att yttra sig 

(Mangset et al., 2008).  

there was a minority of negative statements which revealed some 

dissatisfaction (…). These concerned the concept of authority which may 

have seemed to be patronising and/or condescending. Some nurses were 

said to be: "On the bossy side" or "Some of them tried to take over you.” 

(Theofanidis et al., 2012, s.307) 

Patienterna ansåg att vissa sjuksköterskor var auktoritära och försökte ta makten vilket 

kunde upplevas som nedlåtande (Theofanidis et al., 2012). Patienterna var motvilliga att 

acceptera någon annan som auktoritär då de själva vill ha kontrollen och inte att någon 

annan styr (Mangset et al., 2008; Andersson & Hansebo, 2009), däremot uppgavs det att i 

rollen som sjuk ingick det att förlora självbestämmandet (Mangset et al., 2008). 

5.2.3 Betydelsen av kommunikation 

Patienterna med komplikationer som uppstår till följd av stroke hade ett stort behov att 

kommunicera med någon om det (Kohler et al., 2018; Andersson & Hansebo, 2009). De 
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önskade information om vad som kunde göras mot komplikationerna och hur livet går vidare 

med de nya problemen som uppstått (Kohler et al., 2018). Patienterna uttryckte ett missnöje 

över den dialog och information samt utbildning som sjuksköterskor givit. Även efter 

utskrivning från sjukhuset upplevdes brister på lärande, stöd och uppföljning. Detta bidrog 

till upplevelser av ensamhet i att lösa problem och utmaningar som uppstod i form av 

konsekvenser efter stroke (Leahy, Desmond, Coughland, O'Neill & Rónán Collins, 2016). För 

att få kunskap var det patienterna själva som fick inleda ett samtal och be om information 

(Kohler et al., 2018). …"But what can you do about it and to stop it? You don't know that. 

Nobody tells you. If I don't say anything, nobody will tell me" (Kohler et al., 2018, s.374). En 

del upplevde även samtal med sjuksköterskor som ytliga och menar att det krävs en känsla av 

förtroende och tillit för att kunna uttrycka erfarenheter och rädslor. Patienterna upplevde sig 

inte ha någon ingående kommunikation med sjuksköterskor och att det därför var omöjligt 

att ställa frågor (Kohler et al., 2018). Exempel på då kommunikationen brustit är då 

personliga tillhörigheter som cigaretter och tändare tagits av sjuksköterskor utan någon som 

helst förvarning, vilket bidragit till upplevelser av frustration (Mangset et al., 2008). 

Kommunikationen med sjuksköterskor upplevdes ofta som opersonlig, patienterna gick 

därmed runt ovetandes om vilka typer av behandlingar som fanns. Det fanns förväntningar 

av att få individanpassad information eftersom känslor av ensamhet och oro uppstod när 

symtom samt komplikationer började framträda (Kohler et al., 2018). Informationen som 

erhölls om stroke var anpassad efter äldre människor och patienterna uttryckte frustration 

över att som ung inte kunna få relevant information som gällde den yngre ålderskategorin 

(Leahy et al., 2016).  

The importance of tailoring information to a particular patient’s needs, 

respecting vulnerable patients’ autonomy and avoiding inflicting harm was 

emphasized. (…) A majority of the patients had unanswered questions 

about the consequences of the stroke for their habits and their future life. It 

seemed difficult to create a meaningful dialogue about sensitive questions 

such as the consumption of alcohol, smoking habits, micturition 

difficulties, etc. Meaningful information required confidentiality and 

professional presence. (Mangset et al., 2008, s. 831-832) 

Patienterna uttryckte att Google kunde användas för att få information fast att det inte blir 

samma sak som att få det muntligt. De ville bestämma själva vem dialoger skulle föras med 

och sjuksköterskor är ofta den första kontaktpersonen som erhölls (Kohler et al., 2018). 

..."It´s important to have someone to vent to a little, and I think that it´s often not so ... It is 

rare that I experience that nurses have the time to sit down and ask about me" (Loft et al., 

2017, s.4). Möjligheten att kunna samtala med någon ansågs vara viktigt (Loft et al., 2017; 

Mangset et al., 2008), det var dock inte ofta det skedde, det var snarare att tiden inte fanns 

(Loft et al., 2017). Vissa ansåg att sjuksköterskor inte var redo att dela den sorg som uppstått 

medans andra aktivt valde att inte dela med sig av sin sorg till sjuksköterskor. Det uttrycktes 

en rädsla över att visa sorg inför sjuksköterskor eftersom risken fanns att anhöriga förde 

dialog med sjuksköterskor och då kunde få reda på vad som sagts och därmed skapa oro 

(Andersson & Hansebo, 2009). Kohler et al., (2018) skrev att patienterna uttryckte att det 

även krävdes mod då dialoger skulle inledas om komplikationer som uppstod till följd av 

stroke, det önskades därför att sjuksköterskor snabbare kunde ta dem på allvar. Efter ett tag 
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slutade patienterna istället fråga sjuksköterskor om samtal vilket bidrog till att eventuella 

problem och utmaningar som uppkom inte märktes av och fick hanteras på egen hand. 

Patienterna ansåg att sjuksköterskor under rapportering till annan personal borde berättat 

om de problem som fanns, då behövdes inte sådana konversationer tas flera gånger (Kohler 

et al., 2018). 

6 DISKUSSION 

Under detta avsnitt kommer det resultat som framkommit att diskuteras utifrån tidigare 

forskning som utgår från sjuksköterskors perspektiv, Orems omvårdnadsteori, styrdokument 

samt sjuksköterskors omvårdnad vid stroke. Därefter förs en diskussion av metod och analys 

där trovärdighet, överförbarhet och generaliserbarhet också framkommer. Slutligen 

diskuteras etiska överväganden. 

6.1 Resultatdiskussion 

Examensarbetes syftet var att beskriva patienter med stroke upplevelser av sjuksköterskors 

stöd. Resultatet visade att patienterna upplevde trygghet då sjuksköterskor hade uppsikt 

vilket bidrog till välbefinnande eftersom eventuella frågor som uppstod alltid kunde besvaras. 

Sjuksköterskor ansåg dock att de ibland saknade den kunskap som krävdes för att bidra med 

stöd (Kneafsey et al., 2013). Detta överensstämmer med resultatet om att patienterna 

upplevde att det saknades kunskap hos sjuksköterskor i att stödja patienterna med hjälp för 

att främja egenvård. I tidigare forskning redogörs det för att en sjuksköterska ska bidra till att 

stärka patienters och närståendes egenvård (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). Orem 

(2001) skriver också att sjuksköterskor bör ha kunskaper i att identifiera egenvårdsbrister för 

att komplettera dessa samt hjälpa patienter att återgå till egenvård. I resultatet framkom att 

patienterna upplevde rehabiliteringsaktiviteter endast som fysioterapeutens ansvar och att 

detta gav negativ påverkan i återhämtningen efter stroke. Sjuksköterskor ska samarbeta med 

andra yrkesgrupper för att på bästa sätt främja patienters hälsa (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2014b; Woon, 2016; Struwe et al., 2013). I tidigare forskning skriver 

Christiansen och Feiring (2017) att sjuksköterskor upplever sjuksköterskerollen som svår att 

identifiera och Kneafsey et al. (2013) skriver även att de heller inte känner sig tillräckliga för 

att involveras i rehabilitering och att det kommer in på fysioterapeutens arbete. Enligt 

Christiansen och Feiring (2017) ska sjuksköterskor bidra med stöd och handledning i att 

hjälpa patienter med rehabiliteringsaktiviteter. 

I resultatet framkom att patienterna upplevde att mindre detaljer spelade en stor roll i 

skapandet av en relation med sjuksköterskor, till exempel att kalla varandra vid förnamn. En 

mer personlig relation till en sjuksköterska ansågs vara av stor vikt. Kontinuitet upplevdes 

som viktigt för patienterna och när detta bröts upplevde patienterna svårigheter i att bygga 
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relationer, vilket Struwe et al (2013) även skriver i tidigare forskning som belyser kontinuitet 

och att det är en faktor för att främja hälsa. I resultatet framkom det att kontinuitet bidrog till 

självsäkerhet samt att patienterna hade behov av kontinuitet hos sjuksköterskor. När 

kontinuitet uppnåddes hade patienterna bara positiva upplevelser av att vårdas av 

sjuksköterskor och det fanns även möjlighet att lära känna varandra bättre samt lära sig 

samarbeta. Det framkom även negativa upplevelser av kontinuitet i resultatet och detta var 

att kontinuitet sällan inträffade. Patienterna upplevde att om stödjande aktiviteter mot 

hälsan hade varit mer kontinuerliga hade det lett till en bättre återhämtning efter stroke. 

Tidigare forskning visar att relationen mellan patienter och sjuksköterskor är viktig för att ge 

stöd åt patienter efter att de insjuknat i stroke (Struwe et al., 2013; Bennett, 2017). Bennett 

(2017) beskriver att om sjuksköterskor och patienter gemensamt utför omvårdnadsaktiviteter 

fanns det möjlighet att bygga upp en relation (Bennett, 2017), vilket enligt Struwe et al. 

(2013) är viktigt för att lära känna patienter bättre. En god relation ger möjlighet att 

tillsammans planera bästa återhämtningen och bidrar också till en förhöjd kvalité i livet. 

Patienterna beskrev att det krävdes självsäkerhet för att fortsätta med vården i hemmet och 

främja egenvård, vilket kunde uppnås med sjuksköterskors stöd. Enligt Orem (2001) 

kontrollerar människor sitt egna liv och menar att ha ansvar för den egna hälsan och 

välbefinnandet innebär att det måste finnas ett intresse samt kunskap hos patienter för att 

skapa möjligheter att tillämpa egenvård. Enligt Luker et al. (2015) var målsättning viktigt för 

att kunna motivera patienter till egenvård. I resultatet framkom det att patienterna ibland 

hade brist på motivation och energi till att kämpa mot individuella uppsatta mål. Det som 

fick patienterna att börja arbeta mot målen var bland annat sjuksköterskors stöd och 

vägledning. Även Christiansen och Feiring (2017) menar att sjuksköterskors stöd är viktigt 

vid målsättning i patienters återhämtning efter stroke.  

Vidare belyser resultatet upplevelser om att sjuksköterskor ibland saknade empati och 

känslighet. Sjuksköterskors attityder ansågs vara problematiska och ibland visades inte 

tillräckligt med förståelse för patienternas situationer. Det fanns oro vid förfrågan om hjälp 

då det kunde störa och irritera sjuksköterskor. Patienterna upplevde sig inte alltid 

accepterade av sjuksköterskor utan upplevde ett beroende av barmhärtighet, sjuksköterskor 

ansågs försöka ta makten och bestämma. Omvårdnadsrelationen ska vara balanserad i makt 

och få patienter att känna sig respekterade, trygga samt delaktiga (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2014a), dock visade resultatet att patienterna upplevde sig kränkta 

och underlägsna samt att de inte hade något och säga till om gentemot sjuksköterskor. Orem 

(2001) skriver att patienters autonomi och delaktighet alltid ska främjas när omvårdnad 

planeras. Tidigare forskning visar att sjuksköterskor förstår vikten av delaktighet (Bennett, 

2017). Sjuksköterskor är ansvariga för patienters omvårdnad vilket inkluderar planering, 

samarbete och organisering av den vård som ges (Struwe et al., 2013). Enligt Woon (2016) 

bör sjuksköterskor se sig som ledare för patienters återhämtning, resultatet visade att vissa 

av patienterna accepterade sjuksköterskor som auktoritär och andra inte. Det förekom delade 

upplevelser om detta vilket var att vissa av patienterna inte ville ha någon ansvarig ledare 

medan andra själva ville ha makten och bestämma. Det framkom även att patienterna 

uppgav att i rollen som sjuk ingår det att förlora självbestämmandet, vissa upplevde förlust 

av autonomi samtidigt som ett beroende av sjuksköterskor skapades då aktiviteter inte kunde 
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utföras självständigt. Svensk sjuksköterskeförening (2014a) skriver att mål för omvårdnaden 

är att patienter ska vara självständiga och oberoende tills dessa förmågor inte längre finns.  

I resultatet framkom det att patienterna upplevde att sjuksköterskor ibland hade en ignorant 

attityd när hjälp efterfrågades. Vissa var dock nöjda med omvårdnaden som erhölls, det var 

uppskattat att få hjälp med grundläggande behov som bad, promenad, törst och trötthet. 

Vetskapen om att sjuksköterskor kom och stöttade med hjälp vid behov gav tillfredsställelse. 

Detta överensstämmer med vad ICN´s etiska kod för sjuksköterskor (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2014b) beskriver, att sjuksköterskor ska hjälpa patienter med att 

främja hälsa, återställa hälsa, förebygga sjukdom samt lindra lindande. Tidigare forskning 

visar även att sjuksköterskors roll är att förebygga komplikationer och skador hos patienter 

(Kneafsey et al., 2013) samt stödja och hjälpa med kroppsliga grundläggande behov och 

funktioner (Struwe et al., 2013; Aadal et al., 2017). Resultatet visade även missnöje hos 

patienterna då hjälpen som erhölls ofta var bristande. Inte många upplevde stöd i senare 

skede efter stroke, bristen på hjälp ledde till upplevelser av ensamhet, frustration och 

depression. Engman och Lundgren (2009) skriver att sjuksköterskor i senare skede efter 

stroke ska främja självständighet och stärka patienters egenvård, även behov ska tillgodoses 

genom att bidra med stöd i dagliga aktiviteter. Orem (2001) skriver att sjuksköterskor ska 

arbeta mot att hjälpa patienter återgå till egenvård och där egenvårdskapaciteten inte räcker 

till för egenvårdsbehovet ska sjuksköterskor ha en kompletterande funktion i att stödja 

patienter. I resultatet framkom att sjuksköterskor endast var intresserade över patienternas 

förmåga av att klara sig själva, intresset av att hjälpa fanns inte. Vid vissa 

omvårdnadsmoment visade sjuksköterskor inte respekt och vid problem erbjöds ingen hjälp. 

Sjuksköterskors deltagande och engagemang i vård och rehabilitering sågs som svag trots att 

de tillbringar mycket tid hos patienter. Enligt Woon (2016) är sjuksköterskor väl placerade 

för att kunna stödja patienter i olika moment för att främja självständighet och återhämtning 

efter stroke. Resultatet visade även missnöje med sjuksköterskors fysiska hantering, de var 

oroliga och otrygga vid förflyttningar och omvårdnad då sjuksköterskor upplevdes som 

hårdhänta eller svaga. Det var jobbigt att förlita sig på omvårdnaden och patienterna ville 

hellre klara sig själva. 

Resultatet visade att förtroende och tillit kunde skapas om patienterna fick samtala med 

sjuksköterskor. Vissa valde själva att inte samtala med sjuksköterskor och andra upplevde att 

de inte var lämpade att dela bland annat sorg med. Samtal var något patienterna var i stort 

behov av och att ha sjuksköterskor som varken lyssnade eller var närvarande upplevdes som 

jobbigt. De upplevde även ofta att sjuksköterskor inte hade tiden att bara sitta ner och prata. 

Det gjorde att patienterna drog sig undan med att föra konversationer vilket ledde till att de 

fick möta utmaningar som uppstod själva. Det fanns önskningar från patienterna att få 

bestämma vem som dialoger skulle föras med, sjuksköterskor var dock ofta den första 

kontaktperson som erhölls. En annan önskan var att samtal borde tas på allvar då det 

krävdes mod från patienterna att annars starta ett. Även rädsla infann sig hos patienterna att 

sjuksköterskor skulle föra vidare information som framkommit i samtal till anhöriga. 

Resultatet visade att sjuksköterskor var mest stödjande när de visade hänsyn och lyssnade, 

dock upplevde patienterna att samtal inte inträffade ofta samt att när de väl inträffade var 

samtalen väldigt ytliga vilket även gjorde det omöjligt att prata om speciella ämnen. Det 

framkom också upplevelser om att sjuksköterskor hade en viss attityd som gjorde att 
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kommunikation inte kunde ske på ett passande sätt för professionen. Detta stämmer inte 

överens med vad Svensk sjuksköterskeförening (2017) skriver som menar på att 

kommunikation med patienter ska ske med respekt, empati samt lyhördhet. Även Aadal et al. 

(2017) betonar att det var viktigt att sjuksköterskor bidrar med psykologiskt stöd.  

I resultatet framkom det att patienterna värdesatte sjuksköterskors dedikation i arbetet samt 

att ett personligt intresse gavs för varje patient. De ansåg att sjuksköterskors attityder var 

avgörande för att uppleva tillfredsställelse. Sjuksköterskor var prisade för karaktäristiska 

egenskaper då mycket positiva yttranden om beteenden och karaktär framkom, de upplevdes 

som hjälpsamma, stödjande samt snälla. I tidigare forskning skriver Struwe et al (2013) att 

avslöjande av patienters kognitiva, emotionella och fysiska behov skapar möjligheter för 

sjuksköterskor att bidra med motivation och information. Det skapar även möjligheten att ge 

individanpassad vård (Struwe et al., 2013). Resultatet visade dock att patienterna upplevde 

att sjuksköterskor kunde sakna förmågan att se alla med stroke som unika. Patienterna hade 

förväntningar om att få individanpassad information, när komplikationer börja framträda 

uppstod dock känslor av oro och ensamhet. Sjuksköterskor upplevdes även som opersonliga 

och att de endast fokuserade på att få arbetet gjort. Patienterna ansåg att dessa negativa 

upplevelser kunde motverkas genom ett individuellt bemötande, de ansåg även att 

utbildningsinsatser borde vara självklara i omvårdnaden. Självständigheten hos patienterna 

varierade och målen bör anpassas därefter. Enligt Struwe et al. (2013) görs ofta uppföljningar 

vid återhämtning efter stroke i hemmet. Maximerad återhämtning uppnås bäst genom att 

anpassa stödets längd efter patienters behov. Sjuksköterskor ska bidra med stöd, 

undervisning samt kunskap till patienter efter att de insjuknat i stroke (Struwe et al., 2013; 

Aadal et al., 2017). I resultatet framkom det att patienterna inte var nöjda med den 

utbildning och information som erhållits av sjuksköterskor, den var även bristfällig efter 

utskrivning från sjukhus vilket bidrog till upplevelser av ensamhet i de utmaningar som 

uppstod. I resultatet redovisas både positiva och negativa upplevelser av sjuksköterskors stöd 

när patienterna upplevde utmaningar i sin vardag. Svensk sjuksköterskeförenings (2017) 

kompetensbeskrivning beskriver att sjuksköterskor ska ha en pedagogisk förmåga som ska 

användas till att informera samt utbilda patienter och anhöriga för att främja upplevelser av 

hälsa.  

 

Det framkom även i resultatet att patienterna upplevde ojämlikhet i hur sjuksköterskor 

fördelade tiden, andra med svårare problem prioriterades över dem med lättare åkommor, 

dock skriver HSL (SFS 2017:30) att vård ska prioriteras till de som behöver det mest. 

Sjuksköterskor ska ge patienter omvårdnad grundad i respekt och det ska inte ligga någon 

värdering i olikheter, omvårdnad ska ges till alla (Svensk sjuksköterskeförening, 2014b), och 

på lika villkor (HSL, SFS 2017:30). I resultatet framkom att när tiden inte räckte till var 

patienterna medvetna om att inte vara en börda och störa den som var upptagen. I tidigare 

forsknings tas det också upp att sjuksköterskor upplever tiden som en faktor till att utgöra 

hinder för att ge stöd till patienter (Kneafsey et al., 2013). När det var tidsbrist prioriteras 

omvårdnad framför exempelvis dokumentation (Struwe et al., 2013). Resultatet visade att 

patienterna upplevde att sjuksköterskor prioriterade behandlingar annorlunda än vad de 

själva gjorde. Sjuksköterskor ansågs prioritera andra saker än det som patienterna själva 

tyckte var viktigast. I tidigare forskning bekräftas det enligt Woon (2016) att sjuksköterskor 
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arbetar under tidspress, de bör dock ändå balansera dagliga uppgifter med att hjälpa 

patienter i att ge stöd i fysiska aktiviteter (Woon, 2016). 

6.2 Metoddiskussion 

En systematisk litteraturstudie av vårdvetenskapliga artiklar enligt Evans (2002) 

beskrivande syntes valdes som metod till detta examensarbete. Eftersom syftet var att 

beskriva patienter med stroke upplevelser av sjuksköterskors stöd. var en kvalitativ metod 

relevant för att studera upplevelser, då det enligt Friberg (2017a) kan bidra till en ökad 

förståelse. Styrkor med kvalitativ metod var att det var enhetligt med att beskriva upplevelser 

och ge en ökad förståelse för fenomen, vilket var syftet. En nackdel med kvalitativ metod var 

att det var lätt att sväva ut i teman och subteman och därmed ge dessa namn som inte 

passade till tillhörande nyckelfynd och inte heller svarade på syftet. En litteraturöversikt 

kunde varit möjlig för detta examensarbete, där både kvantitativa och kvalitativa artiklar 

inkluderas. Enligt Friberg (2017a) bidrar litteraturöversikter till en översikt av aktuellt 

problemområde, däremot valdes en kvalitativ metod då en kvantitativ ansats inte ansågs vara 

relevant för att beskriva upplevelser. Resultatet tros ha blivit annorlunda om en kvantitativ 

metod använts då metodens analys skiljer sig från den som valdes till detta arbete. En 

empirisk ansats fanns också att välja som metod, dock valdes detta bort på grund av 

tidsbegränsning. Examensarbetet har skrivits av två studenter vilket har gett fördelen till 

flera åsikter och förslag under skrivandets gång. Flera åsikter har också varit en nackdel med 

att skriva tillsammans då enlighet inte alltid funnits i olika avseenden och därmed gjort att 

skrivarbetet fördröjts. Även geografiskt har det funnits en svaghet då skrivandet skett på 

olika håll på grund av distansen emellan vilket har lett till färre fysiska träffar och mer 

individuellt arbete.  

För att begränsa sökningen i datainsamlingen användes de sökord som redovisas i metod 

delen. Fördelen med att använda flera sökord är att sökningen begränsas och att det då 

framkommer mer relevanta artiklar. Däremot kan detta medföra en nackdel, att andra 

relevanta artiklar istället uteblir. För att på bästa sätt få fram relevanta artiklar valdes 

sökorden att kombineras på olika sätt och därmed även minska bortfall av andra väsentliga 

artiklar. Eftersom sökordet nurs* användes för att få med nurse och nurses kom det upp 

artiklar som handlade om nursing staff. Sjuksköterskor ingår i kategorin nursing staff, 

däremot kunde det inte urskiljas vad som handlade specifikt om sjuksköterskor och därför 

exkluderades dessa artiklar. Detta resulterade i att många eventuellt värdefulla artiklar inte 

togs med, vilket bidrog till svårigheter i att hitta relevanta nyckelfynd och gjorde även att 

resultat som kunde varit värdefullt försvann. Då det inte fanns mycket artiklar om just 

sjuksköterskors stöd utvidgades sökningen till tio år, det ansågs inte ha någon betydelse då 

stödet upplevts lika nu som då.  

Artiklarna i examensarbetets resultat har granskats utifrån Fribergs (2017a) 

granskningsfrågor. Detta för att säkerställa artiklarnas kvalité samt för att se att de svarar på 

syftet. Denna process upplevdes som lite utmanande i början av granskningen då det var 

svårt att besvara frågorna eftersom artiklarna är på engelska, därför lästes artiklarna flertal 
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gånger för en bättre förståelse. Frågorna som inte kunde besvaras med ja eller nej gjordes 

även om för att förenkla processen av granskning och tilldelning av poäng. Poängsättning av 

artiklarna ansågs vara en utmaning då Friberg (2017a) inte beskriver ett tillvägagångsätt för 

detta, poängsättning av artiklar och vad som ansågs vara låg-, medel- och hög kvalité har 

därmed bestämts självständigt utifrån vad som ansågs vara relevant. Om frågorna som 

ställdes mot artiklarna kunde svaras med ”Ja” erhöll de ett poäng, ”Nej” noll poäng och 

”Oklart” ett halvt poäng. Denna poängsättning ansågs ge en rättvis bedömning av artiklarnas 

kvalité och ge ett svar på om de kunde inkluderas i resultatet eller inte. Innan 

kvalitetsgranskningen hade 18 artiklar funnits relevanta för syftet där minimumgränsen av 

artiklar att ha med till resultatet var tio stycken. Efter granskningen ansågs dock endast 13 

erhålla tillräckligt god kvalité för att inkluderas, artiklar med låg kvalité inkluderades därmed 

inte. 

En artikel som ansågs relevant för syftet hade både patient- och sjuksköterskeperspektiv, 

denna valdes att inkluderas då perspektiven kunde urskiljas och därmed ingå i resultatet. En 

artikel handlade om unga kvinnor som insjuknat i stroke. Det diskuterades om artikeln var 

representativ då upplevelser hos yngre patienter eventuellt kunde skilja sig från äldre. 

Artikeln valdes att inkluderas då inga begränsningar i ålder för att insjukna i stroke var 

bestämda. Trots att sökorden som använts inte menade att hitta brister i stödet uppstod det 

ändå många artiklar där det framkom att stödet brustit och därmed bildades ett tema kring 

detta. Negativa upplevelser av sjuksköterskors stöd tog upp en stor del av resultatet, detta 

kunde möjligtvis bero på att patienters upplevelser handlade om specifika sjuksköterskor och 

var därmed individbundna. Nyckelfynd plockades endast ut där sjuksköterskor (nurse) 

nämndes då sjuksköterska vid översättning med lexikon blev nurse. Det fördes en diskussion 

kring patienter i artiklarna och vilka de uppfattade vara sjuksköterskor. Det ifrågasattes om 

risken fanns att patienter inte visste vilka som var sjuksköterskor och kan därmed ha 

benämnt vissa yrken fel. Det kan också vara så att nurse i utländska kontext inte är samma 

som svenska sjuksköterskor, vilket måste tas i beaktande.  

En bedömning av examensarbetets kvalité har utgått från Polit och Becks (2017) kvalitetskrav 

som grundar sig i begreppen: Trovärdighet, giltighet och överförbarhet. Trovärdighet 

handlar om förhållningen till den egna förförståelsen och att tolkningar samt värderingar 

inte ska finnas med i resultatet (Polit & Beck, 2017). Genom att tydligt redogöra för 

arbetsprocessen och hur urval, datainsamling och analys tillämpats kan läsare följa och 

bedöma trovärdigheten i detta examensarbete. Exempelvis är det vissa teman i resultatet som 

är mer omfattande än andra med mer nyckelfynd och har därför kunnat användas olika 

mycket, dock ansågs alla teman och subteman som resultatet visat vara lika viktiga för att 

beskriva patienter med stroke upplevelser av sjuksköterskors stöd. Artiklar som hade få 

nyckelfynd valdes ändå att inkluderas då nyckelfynden ansågs vara viktiga, detta kan dock 

komma att påverka examensarbetes trovärdighet då det är få nyckelfynd som plockats ut från 

hela artiklar. Giltighet grundar sig enligt Polit och Beck (2017) i hur sanningsenligt ett arbete 

är och om arbetet kan göras om igen och då även nå samma resultat. Genom en 

kvalitetsgranskning som grundade sig i Friberg (2017a) kunde giltigheten säkerställas. Enligt 

Polit och Beck (2017) ska egna åsikter och värderingar tas i beaktning för att inte förvränga 

eller påverka datainsamling och resultat på något sätt. Giltigheten stärks då artikelmatrisen 

noggrant är beskriven och där syfte, metod, resultat och grad av kvalité tydligt går att utläsa. 
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Resultatet har även skrivits med minimal omtolkning och därmed kan arbetet nå ett liknande 

resultat om det upprepas. Överförbarhet handlar om i vilken utsträckning resultatet kan 

överföras till andra sammanhang eller grupper (Polit & Beck, 2017). Examensarbetet redogör 

för patienter med stroke upplevelser av sjuksköterskors stöd och förhoppningen är att detta 

skulle kunna överföras till andra sjuksköterskor i världen som jobbar med denna 

patientgrupp. Det vore önskvärt om det även kunde överföras till sjuksköterskor som vårdar 

patienter med andra diagnoser. Då resultatet bygger på artiklar med deltagare av olika 

etnicitet, kön, samt ålder anser det kunna öka arbetets överförbarhet. Patienterna i artiklarna 

befann sig antingen i hem, äldreboende eller sjukhus vilket också anses kunna stärka 

överförbarheten och förtydligar att arbetet kan appliceras i olika sammanhang och på olika 

grupper.  

6.3 Etikdiskussion 

Det har bedömts som högst relevant i detta examensarbete att utgå från de etiska 

överväganden som redogörs för under metod delen, vilket har gjorts under hela arbetets 

gång. Vid sökning av artiklar valdes endast artiklar ut som var peer-reviewed då det visade 

att artiklarna var vetenskapligt granskade och därmed erhöll en hög kvalité (Codex, 2017.) 

Referering har skett i enlighet med APA (2018) för att säkerställa en tydlig presentation av 

materialet. Den egna förförståelsen har diskuterats i förhoppning av att inte påverka 

analysen och resultatet, det kan däremot inte förbises att förförståelsen kan ha haft inverkan 

längst arbetets gång. Vid översättning av artiklarna från engelska till svenska användes en 

svensk-engelsk ordbok för att minska feltolkningar. Eftersom artiklarna är skrivna på 

engelska kan det dock förekomma felaktiga tolkningar vid översättning till svenska. Detta 

kan ses som en svaghet i arbetet då vissa svåra ord kan ha översatts på ett felaktigt sätt vilket 

kan ha medfört en förvrängning av begreppen. För att minska risken av eventuella 

feltolkningar skrevs de nyckelfynd som användes ut på originalspråket. Citaten som använts i 

resultatdelen har skrivits på originalspråket för att inte förvränga innebörden. Eftersom 

fabricering, stöld, förfalskning och plagiering är förbjudet vid forskning (Codex, 2017), har 

det övervägts till detta examensarbete huruvida citat är någon form av plagiat. Dock anses 

citat vara accepterat då det sker en direkt referering till sidnummer samt citationstecken och 

därmed kan källan alltid spåras. I resterande del av examensarbetet förekommer ingen 

plagiering, stöld, förfalskning eller fabricering. Etiska svårigheter var inget som påträffades 

under arbetets gång.  

7 SLUTSATS 

Syftet med detta examensarbete var att beskriva patienter med stroke upplevelser av 

sjuksköterskors stöd. Resultatet visade att patienter hade både positiva och negativa 

upplevelser av stödet de erhöll. Då patienter upplevde sjuksköterskors närvaro i en 
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vårdrelation samt kontinuitet var de tillfredsställda med det stöd som erhölls. Detta kunde 

ske genom att tillgodose aktuella behov, anpassa vården individuellt och bidra med 

motivation samt ett personligt intresse i alla patienter. Upplevelser av sjuksköterskors 

förhållningssätt som gav betydelse i attityder, omvårdnad och kommunikation bidrog istället 

med upplevelser av att stödet brustit eller inte var tillräckligt. Attityderna kunde yttra sig i 

form av att patienter inte upplevde ett intresse hos sjuksköterskor av att hjälpa. Bristande 

fysisk omvårdnad, olika prioriteringar, en icke maktbalanserad relation samt en ytlig 

bristfällig kommunikation bidrog även med upplevelser av att stödet inte var tillräckligt.  

7.1 Förslag till vidare forskning 

Vid urval och datainsamling hittades ett begränsat antal vetenskapliga artiklar som beskrev 

patienter med stroke upplevelser av sjuksköterskors stöd. Även vid en utökad sökning på tio 

år var artiklarna inom ämnet begränsat då mycket forskning handlar om anhörigas samt 

vårdteamets stöd och inte specifikt sjuksköterskors stöd. Med anledning av det bristande 

antalet av relevanta och aktuella artiklar anses det finnas ett behov för vidare forskning i 

detta område. Vidare forskning med belysning av faktorer som påverkar stödet som ges i 

vårdandet, både av sjuksköterskor och anhöriga, föreslås. En kvantitativ metod ger möjlighet 

till en större inkludering av deltagande i studien. Förslagsvis kan det även studeras hur stöd 

upplevs i flera organisationer inom hälso- och sjukvård. Detta examensarbete avsågs kunna 

bidra till en ökad kunskap och medvetenhet hos sjuksköterskor om hur patienter med stroke 

upplever sjuksköterskors stöd. En ökad kunskap och medvetenhet i området skulle kunna 

bidra till mer förståelse, bättre stöd och omvårdnad samt främjande av egenvård.  
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Hansebo, G. 
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upplevelser av omvårdnad 
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innehållsanalys 
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management: A 
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to identify the 
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(2014) 
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Journal of 
Nursing 
Studies 
 
CINAHL  
 

Boger, E. J., 
Demain, S. 
H., & Latter, 
S. M.  

Syftet var att undersöka de 
faktorer som underlättar 
eller hindrar patienter som 
insjuknat i stroke ur ett 
självständighetsperspektiv. 

Kvalitativ studie baserad 
på fokusgrupper som 
använde sig av 
semistrukturerade 
patientintervjuer. 
 
n= 28 
 
Tematisk analys 
 
 

Resultatet visade att 
begreppet 
självhantering inte var 
känt för patienterna. 
Självhanteringen 
betraktades dock som 
ett viktigt och 
nödvändigt inslag i livet 
efter stroke. Externt 
stöd och en miljö som 
stödjer underlättar 

Hög kvalité 

 



 

 

patienter att bli mer 
självständiga efter 
stroke. 

Caring for 
continence in stroke 
care settings: a 
qualitative study of 
patients’ and staff 
perspectives on the 
implementation of 
a new continence 
care intervention 
(2016) 

Clinical 
Rehabilitation 
 
CINAHL  

Brady, MC., 
Jamieson, 
K., Bugge, 
C., Hagen, 
S., McClurg, 
D., 
Chalmers, 
C., & 
Langhorne, 
P. 

Syftet var att undersöka 
patienters samt 
vårdpersonalens perspektiv 
på genomförandet av en 
förstärkt 
kontinensvårdsintervention 
efter stroke. 

Kvalitativ studie baserad 
på semistrukturerade 
patientintervjuer.  

 

n= 38 

 

Tematisk analys 

 

 

 

Resultatet visade att 
fyra teman framkom i 
patientintervjuerna:  
-Utmaningar i att 
kommunicera om 
kontinens (inledande 
samtal och 
informationsutbyte). 
-Blandade uppfattningar 
av kontinensvård. 
-Tvetydighet i fokus 
mellan rörlighet och 
kontinensfrågor. 
-Inkonsekvent 
engagemang i 
beslutsfattandet om 
kontinensvård. 

Hög kvalité 

 

Sense of well-being 
10 years after 
stroke (2014) 
 
 

Journal of 
Clinical 
Nursing 
 
CINAHL  
 

Brunborg, 
B., & 
Ytrehus, S. 

Syftet var att förklara 
faktorer som främjar 
subjektivt välbefinnande i 
ett långsiktigt perspektiv av 
10 år efter stroke. 

Kvalitativ studie baserad 
på djupintervjuer med 
patienter. 
 
n= 9 
 
Kvale och Brinkmanns 
riktlinjer för kvalitativ 
forskning användes för 
analys. 
 
 

Resultatet visade att sex 
huvudämnen framkom: 
-Personliga egenskaper 
som orsakats av positiv 
anpassning till den nya 
situationen 
-Nya meningsfulla 
aktiviteter 
-Nya hälsovanor 
-Sociala nätverk och 
familj 
-Ekonomiska resurser 

Hög kvalité 

 



 

 

-Offentlig hjälp 
Egenvård, hälsokunskap, 
uthållighet, ett positivt 
tänkande och 
uppmärksamhet från 
familj och vänner hade 
stor betydelse för 
anpassning och 
välbefinnande. 

Mapping patients’ 
experiences after 
stroke onto patient-
focused 
intervention 
framework 
(2013)  

Disability and 
Rehabilitation 
 
CINAHL  

Donnellan, 
C., Martins, 
A., Conlon, 
A., 
Coughlan, 
T., O'Neill, 
D., & 
Collins, D. 
R.  

Syftet var att tolka 
förklaringar som patienter 
gav av deras erfarenheter 
efter stroke och hur dessa 
kan bidra till en etablerad 
patientfokuserad 
interventions konstruktion.  

Kvalitativ studie baserad 
på semistrukturerade 
djupintervjuer med 
patienter. 

 

n= 8 

 

Kvalitativ 
innehållsanalys 

 

 

Resultatet visade att tre 
teman och tolv 
subteman framkom. 
Förklaringarna som 
patienterna gav 
inkluderade både 
positiva och negativa 
rapporter av 
strokeerfarenheter. 
Stödet från 
sjuksköterskor ansågs 
som bra, viktig och fick 
patienter att känna sig 
mer självsäkra.  

Hög kvalité 

 

Stroke survivors' 
experiences of the 
fundamentals of 
care: A qualitative 
analysis (2013) 
 

International 
Journal of 
Nursing 
Studies 
 
CINAHL  
 

Kitson A. L., 
Dow C., 
Calabrese J. 
D., Locock 
L., & 
Muntlin 
Athlin Å.  

Syftet var att utforska hur 
patienter upplever den 
grundläggande vården med 
hjälp av en lista aktiviteter 
som härstammar från 
vårdlitteraturen. 

Kvalitativ studie baserad 
på patientintervjuer.  
 
n= 15 
 
Sekundär tematisk 
analys 
 

Resultatet visade att tre 
sektioner av den 
grundläggande vården 
upplevdes: 
-Fysiska 
-Psykosociala 
-Relationer 

Hög kvalité 



 

 

 Patienter uttryckte 
positiva och negativa 
upplevelser av den 
grundläggande vården. 

(Can) not talk about 
it – Urinary 
incontinence from 
the point of view of 
stroke survivors: a 
qualitative study 
(2018) 

Scandinavian 
Journal of 
Caring 
Sciences 
 
CINAHL  

Kohler, M., 
Mayer, H., 
Kesselring, 
J., & Saxer, 
S. 

Syftet var att få en 
fördjupad förståelse för 
strokeöverlevandes levda 
erfarenheter av 
urininkontinens och dess 
behandling. 

Kvalitativ studie baserad 
på semistrukturerade 
patientintervjuer. 

 

n= 10 

 

Kvalitativ 
innehållsanalys 

 

Resultatet visade att 
upplevelserna gav två 
huvudteman:  
-(Kan) inte prata om det 
-Försöka ha kontroll 
över inkontinensen. 
Patienter kände behov 
av att prata ut. 
Sjuksköterskor lyssnade 
inte vid samtal och om 
samtalen ens inträffade 
var de väldigt ytliga.  

Hög kvalité 

 

Stroke in young 
women: An 
interpretative 
phenomenological 
analysis  
(2016) 

Journal of 
Health 
Psychology 
 
CINAHL  

Leahy, D. 
M., 
Desmond, 
D., 
Coughlan, 
T., O'Neill, 
D., & Collins 
D. R. 

Syftet var att undersöka 
upplevelser av stroke bland 
unga kvinnor i Irland.  

Kvalitativ studie baserad 
på semistrukturerade 
patientintervjuer. 

 

n= 12 

 

Fenomenologisk analys 

 

Resultatet visade att 
fyra teman framkom:  
-Stroke som en sjukdom 
i senare livet 
(uppenbarligen är det 
för äldre människor) 
-Jag efter stroke 
-En önskan om stöd  
-Strokepåverkan på 
relationer. 

Sjuksköterskor gav 
information som inte 
ansågs lämplig vilket 
ledde till frustration och 
missnöje, samt 

Hög kvalité 

 



 

 

bristande jämbördigt 
lärande och stöd efter 
utskrivning gjorde att 
patienterna upplevde 
sig isolerade i att 
hantera problem och 
utmaningar som stroke 
gav.  

Call for human 
contact and 
support: an 
interview study 
exploring patients'  

experiences with 
inpatient stroke 
rehabilitation and 
their perception of 
nurses´ and nurse 
assistants´ roles and 
functions (2017) 

Disability and 
Rehabilitation 
 
PubMed 

 

Loft, M. I., 
Martinsen, 
B., 
Esbensen, 
B. A., 
Mathiesen, 
L. L., 
Iversen, H. 
K., & 
Poulsen, I. 

Syftet var att beskriva 
patienters erfarenheter av 
strokerehabilitation inom 
slutenvården samt deras 
uppfattning av 
sjuksköterskors och 
sjuksköterskeassistenters 
roller och funktioner under 
sjukhusvistelsen. 

Kvalitativ studie baserad 
på patientintervjuer. 

 

n= 10 

 

Kvalitativ 
innehållsanalys 

 

Resultatet visade att tio 
underkategorier beskrev 
patienters erfarenheter: 
 - Att vara fast och även 
under konstant 
förändring 
 - Behov att bli jämställt 
behandlad som 
människa 
 - Behovet av att prata 
 - Plats för anhöriga 
 - Professionalism och 
personlighet 
 - Förtroende och en 
helhetssyn 
 - Kontinuitet, ovanligt 
fast viktigt 
 - Rehabilitering 
motsvarar fysisk träning 
 - Positiv självträning 
 - Brist på dagligt stöd 
och engagemang i 
målinställningen. 

Hög kvalité 



 

 

‘We’re just sick 
people, nothing 
else’: ... factors 
contributing to 
elderly stroke 
patients’ 
satisfaction with 
rehabilitation 
(2008) 

Clinical 
Rehabilitation 
 
CINAHL  

Mangset, 
M., Erling 
Dahl, T., 
Førde, R., & 
Bruun 
Wyller, T. 

Syftet var att identifiera 
faktorer som bidrar till 
tillfredsställelse hos de 
äldre patienterna efter 
stroke. 

Kvalitativ studie baserad 
på semistrukturerade 
patientintervjuer. 

 

n= 12 

 

Analys beskriven av 
Malterud, vilket 
grundade sig i Giorgis 
fenomenologiska 
metod. 

Resultatet visade att ett 
tema framkom:  
-Att bli behandlad med 
respekt och värdighet. 
Fem subteman 
framkom: 
-Bli behandlad som 
människa 
-Bli erkänd som individ 
-Respekt för autonomi 
-Ha förtroende och tillit 
till yrkena 
-Dialog och utbyte av 
information. 

Medelhög kvalité 

 

Stroke patients' 
satisfaction with 
their hospitalization 
(2012) 

Health 
Science 
Journal 
 
CINAHL  

Theofanidis, 
D., Founto, 
A., & 
Pediaditiki, 
O.  

Syftet var att undersöka 
upplevelser av äldre 
patienter och beskriva 
deras känslor med 
omvårdnadsservicen som 
erbjöds. 

Kvalitativ studie baserad 
på semistrukturerade 
patientintervjuer. 

 

n= 14 

 

Innehållsanalys enligt 
Krippendorff. 

 

Resultatet visade att sex 
teman beskrev 
patienters upplevelser:  
-Kvalité på vården 
-Avdelningen 
-Sjuksköterskor,  
-Fysioterapeuter 
-Terapeuter  
-Mat 
Teman delades in i 30 
mindre subteman. 
Patienterna hade 
generellt en hög 
tillfredsställelse när det 
gällde kvantitet och 
kvalitet på vården som 
togs emot av de olika 
professionerna.  

Medelhög kvalité 



 

 

Patienterna pratar om 
både positiva och 
bristande erfarenheter 
av känslomässigt stöd.  

Satisfaction with 
care and 
rehabilitation 
among people with 
stroke, from 
hospital community 
care (2014) 
 
 

Scandinavian 
Journal of 
Caring 
Science 
 
CINAHL  
 

Tholin, H., 
& Forsberg, 
A. 

Syftet var att undersöka 
hur patienter med stroke 
upplevde deras vård, 
rehabilitation, stöd och 
delaktighet från sjukhuset 
till kommunal vård. 

Kvalitativ studie baserad 
på semistrukturerade 
patientintervjuer. 
 
n= 11 
 
Kvalitativ 
innehållsanalys 
 
 

Resultatet visade att 
fyra domäner kunde 
urskiljas:  
-Erfarenheter av 
sjukvård 
- Delaktighet  
-Rehabilitation 
-Stöd 
Flera patienter upplevde 
sig inte involverade i 
hälsoplaneringen utan 
fick förlita sig på 
personalens 
bedömning. De 
upplevde att autonomin 
försvann. De flesta 
upplevde att stödet från 
de som var runtomkring 
dem var ovärderligt, 
både det praktiska 
stödet med det dagliga 
livet, fast även det 
psykologiska, känslan 
att något bryr sig. 

Hög kvalité 

 

Exploring stroke 
survivor experience 
of participation in 
an enriched 

Disability and 
Rehabilitation 
 
CINAHL  

White, J. H., 
Bartley, E., 
Janssen, H., 
Jordan, L-

Syftet var att undersöka 
strokeöverlevares 
erfarenhet av 
genomförandet av 

Kvalitativ studie baserad 
på semistrukturerade 
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