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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Stroke är den sjukdom som orsakar flest vårddagar i Sverige och är den 

vanligaste orsaken till funktionshinder hos vuxna. De flesta verksamma sjuksköterskor 

kommer någon gång att delta i vården av patienter som insjuknat i stroke. Återhämtning är 

en komplex och individuell process som innefattar många olika faktorer. Begreppet 

återhämtning kan i uppfattningen skilja sig mellan patienter, närstående och vårdpersonal. 

Syfte: Att beskriva patienters upplevelser av återhämtning efter en stroke. Metod: 

Kvalitativ systematisk litteraturstudie med beskrivande syntes. Resultat: Tre teman och sju 

subteman identifierades. Betydelsen av sociala relationer; Kontakt med vårdpersonal och 

Omgivningens stöd. Betydelsen av drivkrafter; Möjlighet till fysisk träning och Att sträva 

mot ett mål samt känna hopp och motivation. Utmaningar; Hur tiden spenderades, Att 

behöva ta ansvar och Att hantera känslor. Slutsats: Patienterna upplever ett flertal 

betydande faktorer som påverkar återhämtningen efter att ha insjuknat i stroke. 

Återhämtning är en komplex process då det är flera och varierande faktorer som patienterna 

upplever påverka denna process. De mest framträdande faktorerna upplevs vara relaterade 

till socialt stöd, egen inställning och fysisk träning. 

Nyckelord: egenvård, kvalitativ, patientperspektiv, strokepatienter  



 

ABSTRACT 

Background: Stroke is the disease that causes most care days in Sweden and is the most 

common cause of disability for adults. Many nurses will doubtlessly participate in the care of 

stroke patients. Recovery for stroke patients is a complex and individual process that involves 

many different factors. The concept may differ between patients, relatives and healthcare 

professionals. Aim: To describe patients’ experiences of recovery post-stroke. Method: 

Qualitative systematic literature study with descriptive synthesis. Result: Three themes and 

seven sub-themes were identified. The importance of social relationships; Contact with 

healthcare staff and Surrounding support. The importance of motivational power; 

Opportunity of physical exercise and To strive for a goal and to feel hope and motivation. 

Challenges; How time was spent, To take responsibility and Coping with emotions. 

Conclusion: The patients experience several factors that affects their recovery post-stroke. 

Recovery is a complex process as there are many and varied factors that patients experience 

affecting this process. The most significant factors are characterized by being related to social 

support, one’s own attitude and exercise. 

Keywords: patient perspective, self-care, stroke patients, qualitative  
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1 INLEDNING 

Intresset för hur sjuksköterskor kan stödja patienters återhämtning efter en stroke väcktes då 

författarna till examensarbetet tidigare har arbetat på vårdavdelningar med denna 

patientgrupp. Dessa patienter är vanligen i behov av omfattande omvårdnad, det 

förekommer svårigheter i att stödja patienter i omvårdnadsarbetet eftersom det ofta handlar 

om en omfattande återhämtning som är både energi- och tidskrävande. Erfarenheten är att 

det inte alltid finns den tid och kunskap som krävs för att stödja patienter till bästa möjliga 

återhämtning i det dagliga omvårdnadsarbetet på en vårdavdelning. Sjuksköterskor har 

ansvar för att planera, genomföra och utvärdera all omvårdnad för patienter. Vårdvetenskap 

kännetecknas av en helhetssyn vid utförandet av omvårdnad med fokus på hur lidande och 

sjukdom hanteras samt hur hälsa kan bevaras. Genom att beskriva patienters upplevelser av 

återhämtning efter en stroke kan en ökad förståelse för vad sjuksköterskor behöver vara 

uppmärksam på och prioritera i sitt omvårdnadsarbete belysas. Ambitionen är att detta 

examensarbete ska bidra till utökad kunskap för sjuksköterskeprofessionen. Intresseområdet 

presenterades på en lista av utvalda områden inom Akademien för hälsa, vård och välfärd 

inför utförande av examensarbetet. Utökad kunskap om ämnet efterfrågades av 

forskargruppen Care, Recovery and Health vid Mälardalens högskola. 

2 BAKGRUND 

Bakgrunden innehåller beskrivningar av centrala begrepp samt tidigare forskning som är 

relevant att presentera. Därefter beskrivs examensarbetets vårdvetenskapliga teoretiska 

perspektiv samt sjuksköterskors ansvarsområde utifrån lagar och styrdokument. Bakgrunden 

avslutas med en problemformulering.  

2.1 Begreppsbeskrivningar 

I detta avsnitt beskrivs de centrala begrepp som är av betydelse och återkommande i 

examensarbetet. 

2.1.1 Återhämtning 

Begreppet återhämtning kan i uppfattningen skilja sig mellan patienter och vårdpersonal, 

även inom olika professioner kan definitionen skilja sig åt då det är ett individuellt fenomen 
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som innefattar många faktorer (Graven, Sansonetti, Moloczij, Cadilhac & Joubert, 2013; 

Huiting, 2013). En större medvetenhet om begreppet för vårdpersonal kan skapa bättre 

förutsättningar för patienters individuella återhämtning efter en stroke. För patienter kan 

begreppet innebära att återvända till det normala och för vårdpersonal att tillhandahålla 

vård, det finns alltså olika uppfattningar om begreppet (Graven et al., 2013). Sjuksköterskor 

beskriver att det finns olika uppfattningar om begreppet återhämtning och vikten av dess 

betydelse för omvårdnadsarbetet. De skilda uppfattningar som förekommer om begreppet 

kan bero på brist på kunskap och detta påverkar hur sjuksköterskor utför sitt 

omvårdnadsarbete. Sjuksköterskor beskriver att det finns ett behov av mer utbildning med 

inriktning på specifika faktorer av återhämtning. Framtida utbildning måste ta itu med hur 

sjuksköterskor kan hjälpa patienter att anpassa förlorade funktioner och en förändrad 

självbild. Det framkommer att sjuksköterskor saknar bekräftelse från patienter, närstående 

och kollegor gällande sjuksköterskors bidrag till patienters återhämtning (Loft et al., 2017a). 

När patienter accepterar diagnosen av en sjukdom, är den gemensamma reaktionen att 

ifrågasätta när de kommer att återhämta sig. I sjukvården används begreppet vanligtvis för 

att symbolisera återhämtning av hälsotillstånd eller förlorade funktioner efter sjukdom. 

Återhämtning är inte något som sker naturligt, utan någon form av ansträngning krävs för att 

återhämtning ska ske (Huiting, 2013).  

Återhämtning begränsas ofta till återställande av fysiska funktioner. Återhämtning är 

emellertid bäst förstådd som en komplex och dynamisk process bestående av sambandet 

mellan fysiska, funktionella, emotionella och sociala sammanhang. Återhämtning är en 

kontinuerligt pågående process, även långt efter insjuknandet då behov av återställande av 

fysiska funktioner har upphört. Begreppet återhämtning beskrivs som omfattande och 

involverar ett brett spektrum av faktorer som sträcker sig utöver endast de fysiska aspekterna 

(Graven et al., 2013; Hawkins et al., 2017). Återhämtning är en process som förändras över 

tid, för att gradvis återgå till tidigare högt värderade funktioner och aktiviteter. Således 

verkar begreppet återhämtning bäst beskrivas som en process där framsteg och resultat kan 

påvisas, återhämtning är en mycket individuell process men med tydliga resultat. Vid behov 

av återhämtning har det hänt något som ger patienter sämre förutsättningar än tidigare, 

återhämtning sker för att återgå till ursprungliga förutsättningar (Graven et al., 2013; 

Hawkins et al., 2017; Huiting, 2013). Ett återvändande till sitt tidigare tillstånd används 

vanligen som riktmärke för att definiera eller mäta återhämtning. Begreppet återhämtning 

beskrivs som att människan efter en oönskad förändring ska ha möjlighet att återgå till sitt 

tidigare tillstånd (Graven et al., 2013; Huiting, 2013). Återhämtning är ett begrepp som 

involverar att återfå en känsla av normalitet, känna engagemang och meningsfullhet i 

aktiviteter samt att acceptera sin förändrade kapacitet (Graven et al., 2013). Både begreppet 

återhämtning och uttrycket ”att ha återhämtat sig” kan emellertid vara för snävt definierade. 

Begreppet återhämtning misslyckas med att skildra ett mål eller resultat medan ”att ha 

återhämtat sig” ignorerar processen som har medfört tillståndet att vara återhämtad. Ordet 

återhämtning förmedlar den dynamiska process som återhämtning innebär och begreppet 

återställd verkar vara ett resultat av detta (Huiting, 2013).  

Det finns en gemensam nämnare av ansträngning i både begreppet återhämtning och 

rehabilitering. Dock betonas en personlig insats i begreppet återhämtning medan detta 
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kanske inte alltid är fallet vid rehabilitering. Skillnaden mellan rehabilitering och 

återhämtning är att rehabilitering är den tjänst sjukvården erbjuder för att hjälpa patienter 

att återhämta sig. Således är det systemet som rehabiliterar, medan det är patienter som 

återhämtar sig (Huiting, 2013). ”Rehabilitation is a tailor-made process that allows someone 

with impairment to live well.” (Christiansen & Feiring, 2017, s. 3239). Rehabilitering beskrivs 

som tidiga, samordnade och allsidiga insatser från olika professioner. Insatserna ska vara 

medicinska, pedagogiska, psykologiska samt sociala och kombineras utifrån patienters 

behov, förutsättningar och intressen. Insatserna fortsätter så länge behoven kvarstår. 

Rehabilitering beskrivs vidare som insatser som ska bidra till att patienter med 

funktionshinder, utifrån behov och förutsättningar, återvinner och bibehåller bästa möjliga 

funktionsförmåga samt skapar goda villkor för ett självständigt liv (Socialstyrelsen, 2018a). 

Rehabilitering beskrivs även som att bidra till förbättrade funktionella resultat och 

individuell målsättning ses som en del av denna process. Målinriktade insatser som 

förutsätter att patienters möjligheter till inflytande vid planering, genomförande och 

uppföljning beaktas och säkras (Graven et al., 2013, Socialstyrelsen 2018a). 

Detta påvisar likheter och skillnader mellan begreppen återhämtning och rehabilitering samt 

dess komplexitet. I resultatet används artiklar som beskriver rehabilitering som en 

förutsättning för patienters återhämtning. 

2.1.2 Stroke 

Stroke är ett samlingsnamn för kärlsjukdomar i hjärnan som ger akuta neurologiska symtom 

(Socialstyrelsen, 2018b). Vid detta tillstånd uppstår syrebrist i någon del av hjärnan orsakat 

av en blodpropp eller av en blödning som leder till att hjärnceller i det drabbade området dör 

(Jönsson, 2016; Socialstyrelsen, 2018b; World Health Organization [WHO], 2018). Vanligt 

förekommande symtom på en stroke är förlamning, kommunikationssvårigheter, 

känselbortfall, sväljsvårigheter, synrubbningar, yrsel, påverkan på balans och nedsatt 

kognitiv förmåga samt emotionella reaktioner (Jönsson, 2016; WHO, 2018). Vid en 

transitorisk ischemisk attack, även benämnt TIA, varar symtomen i mindre än ett dygn och 

ska ses som en varning om risk för att insjukna i stroke. Stroke orsakas i cirka 85% av fallen 

av en hjärninfarkt, blodproppar eller förträngningar i stora artärer som leder till syrebrist i 

hjärnan (Jönsson, 2016; Socialstyrelsen, 2018b). I cirka 15% av fallen orsakas stroke av en 

hjärnblödning, ett blodkärl eller ett pulsåderbråck som brustit i hjärnan och dödligheten är 

större än vid en hjärninfarkt (Jönsson, 2016). 

I Sverige insjuknar årligen cirka 25 000 personer av en stroke för första gången och 

ytterligare 5 000–10 000 personer återinsjuknar (Jönsson, 2016). Medelåldern vid 

insjuknandet är 75 år och omkring en femtedel är under 65 år. Dödligheten ökar med 

stigande ålder och stroke är den tredje vanligaste dödsorsaken i Sverige (Jönsson, 2016; 

Socialstyrelsen, 2018b). Stroke är en av de största folksjukdomarna som orsakar flest 

vårddagar i Sverige och är den vanligaste orsaken till funktionshinder hos vuxna. Exempel på 

vanliga funktionshinder är sväljsvårigheter, nedsatt kommunikationsförmåga, 

eliminationsproblem, långvarig och svår hjärntrötthet, nedsatt kognitiv förmåga samt 

nedsatt motorik och sensorik. De flest verksamma sjuksköterskor kommer någon gång att 
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delta i vården av patienter som diagnosticerats med stroke (Jönsson, 2016). Att insjukna i 

stroke är en av de mest signifikanta, kroniska och invalidiserande tillstånd hos den äldre 

befolkningen över hela världen. Med en ökning av åldrande befolkning blir stroke snabbt en 

global hälsofråga. Ungefär hälften av de överlevande har resterande funktionshinder, varvid 

minst 20% blir permanenta (Park & Han, 2010). 

2.2 Tidigare forskning  

I detta avsnitt presenteras tidigare forskning om sjuksköterskors erfarenheter av strokevård 

samt sjuksköterskors roll vid strokevård. Vidare beskrivs närståendes erfarenheter av att en 

anhörig insjuknat i stroke. 

2.2.1 Sjuksköterskors erfarenheter av strokevård 

Sjuksköterskor beskriver erfarenheter av sitt arbete med att ge vård till strokepatienter som 

givande. Det upplevs dock som svårt att behöva se patienter kämpa med dagliga aktiviteter 

för att slutföra dessa självständigt, att ta ett steg tillbaka och inte överta patienters egen 

förmåga. Sjuksköterskor upplever otillräcklighet när brist på resurser och tid förhindrar 

återhämtningen för strokepatienter (Barreca & Wilkins, 2008; Bennett, 2016). De beskriver 

hinder att utföra arbetet på grund av otillräckligt antal vårdpersonal och bristande samarbete 

med närstående. Sjuksköterskor beskriver konflikter inom personalgruppen och brist på rätt 

utbildning för professionen som ytterligare hinder i strokevården (Park & Han, 2010). Den 

relation som sjuksköterskor bildar med patienter, närstående och annan vårdpersonal 

beskrivs som grundläggande för omvårdnadsarbetet. Det anses lämpligt att diskutera 

specifika omvårdnadsmål med patienter, närstående och annan vårdpersonal (Barreca & 

Wilkins, 2008; Woon, 2016). Om det finns olika förväntningar kring patienters återhämtning 

efter en stroke kan missförstånd och missnöje uppstå (Barreca & Wilkins, 2008). 

Sjuksköterskor beskriver olika pedagogiska strategier i arbetet med strokepatienter, de 

uttrycker en vilja att anpassa patienters och närståendes förväntningar om vad återhämtning 

innebär (Bennett, 2016; Christiansen & Feiring, 2017). De stödjer och informerar patienter 

till att förstå det aktuella tillståndet och sätta upp rimliga mål. En utmaning sjuksköterskor 

beskriver är möten med patienter som ser sig själva som pålästa och kunniga, informerade av 

internet, om sitt tillstånd. Detta uppmuntrar sjuksköterskor att utveckla sin kunskap och 

kapacitet för kritisk bedömning tillsammans med patienter och närstående (Christiansen & 

Feiring, 2017).  

Sjuksköterskor beskriver det dagliga omvårdnadsarbetet som centralt för återhämtning hos 

strokepatienter. Kunskap, funktionell återhämtning och allmän hälsorådgivning ses som de 

viktigaste omvårdnadsåtgärderna för patienter. Kontinuerlig utbildning efterfrågas för att 

hjälpa sjuksköterskor att fördjupa sig i den omvårdnad som är riktad mot strokepatienter 

(Park & Han, 2010; Woon, 2016). Sjuksköterskor uttrycker en önskan om att övrig 

vårdpersonal har en förståelse för och respekterar sjuksköterskors bidrag till strokevården. 

Ett behov av granskning och uppföljning av strokevården efterfrågas (Park & Han, 2010). 

Sjuksköterskor som arbetar med specialiserad strokevård beskriver en god och tydlig 
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kommunikation i samarbetet interprofessionellt, dock efterfrågar sjuksköterskor mer 

inflytande och delaktighet i beslutsprocessen kring patienter. Otydlig karriärutveckling 

uttrycktes av både mer erfarna och nyexaminerade sjuksköterskor inom området strokevård, 

en mer strukturerad yrkesutveckling efterfrågas för att utvecklas inom valt specialistområde. 

Upplevelser av ett engagemang för sitt arbete och en förmåga till omsorg och medkänsla 

gentemot patienter är återkommande hos sjuksköterskor när de beskriver erfarenheter av att 

arbeta med strokevård (Brooke & Walia, 2013). 

2.2.2 Sjuksköterskors roll vid strokevård 

Sjuksköterskors roll beskrivs som grundläggande och avgörande för patienters återhämtning 

efter en stroke eftersom ansvaret är att samordna och utvärdera omvårdnaden (Barreca & 

Wilkins, 2008; da Conceição Alves Faria, Ferreira Pereira Da Silva Martins, Dornelles 

Schoeller & Oliveira de Matos, 2017). Flera försök har gjorts för att beskriva sjuksköterskors 

roll och funktion vid strokevård men den är fortfarande inte tydligt definierat. När 

sjuksköterskor inte uppfattar sin korrekta roll och funktion som samordnare kommer denna 

oklara uppfattning att fortskrida. Ytterligare forskning och utbildning behövs för att stärka 

sjuksköterskors roll vid patienters återhämtning efter en stroke (Loft et al., 2017a). Att göra 

sjuksköterskors roll i omvårdnadsarbetet tydligare och starkare till förmån för patienters 

återhämtning efter en stroke är viktigt (Loft et al., 2017a; Struwe, Baernholdt, Noerholm & 

Lind, 2013). Sjuksköterskor beskriver dock sin roll som identifierad genom att främja hopp 

och minska känslan av hopplöshet hos patienter som insjuknat i stroke. Nytt hopp utvecklas 

hos patienter som ett resultat av återhämtning från insjuknandet (Struwe et al., 2013; Tutton, 

Seers, Langstaff & Westwood, 2012). För sjuksköterskor är det viktigt att vara realistiskt 

hoppfulla i sitt förhållningssätt och undvika att inge falska förhoppningar, hopp kan 

användas som en strategi i återhämtningen efter en stroke. Det ingår i sjuksköterskors roll att 

ge emotionellt stöd och tid för utveckling för att skapa en stödjande och hoppfull miljö för 

patienter, men även för att behålla sin egen känsla av hoppfullhet i sitt arbete (Tutton et al., 

2012). Sjuksköterskor har tre huvudmål i arbetet med strokepatienter; att maximera 

självbestämmande, återställa funktionalitet och optimera patienters framtida livsstilsval. 

Sjuksköterskors roll vid strokevård är att besitta specifika kompetenser för att samordna 

vården av patienter med specifika behov, att hjälpa dem att återvända till ett meningsfullt liv 

(da Conceição Alves Faria et al., 2017). 

Det kan konstateras att sjuksköterskor har en viktig roll i vård och behandling som 

förutsätter återhämtning för strokepatienter. För att underlätta tidig återhämtning bör 

omvårdnad omfatta rutiner av ett brett spektrum av specifika omvårdnadsåtgärder som 

exempelvis inkontinenshantering, förebyggande av trycksår, hantering av 

sväljningssvårigheter och tidig mobilisering (Struwe et al., 2013; Theofanidis & Gibbon, 

2016). Specifika omvårdnadsåtgärder vid strokevård minskar funktionshinder, förkortar 

sjukhusvistelsens längd och förknippas i allmänhet med förbättrad återhämtning. 

Sjuksköterskor kan också hjälpa strokepatienters närstående att förstå sjukdomens tillstånd, 

vilka begränsningar som kan uppkomma efter en stroke och tillhandahålla en realistisk syn 

för förbättring och återhämtning (Theofanidis & Gibbon, 2016). Att bedöma närståendes 

förväntningar från början av återhämtningsprocessen, att sjuksköterskor diskuterar 
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moraliska frågor om rättvisa samt prioriteringar med närstående och patienter, är viktigt. 

Sjuksköterskor kan även samarbeta med närstående för att identifiera alternativ för 

pågående vård som balanserar behov och förväntningar inte bara hos den som har insjuknat 

utan också hos närstående (Duthie, E Roy & Niven, 2015). 

2.2.3 Närståendes erfarenheter av att en anhörig insjuknat i stroke 

Närstående uttrycker en insikt om att de kommer att leva i en oundvikligt förändrad framtid 

tillsammans med den som har insjuknat i stroke (Arntzen & Hamran, 2016; Bäckström & 

Sundin, 2009; Misawa, Sanches, da Silva Rêgo, Trindade Radovanovic, 2018). En stor 

utmaning närstående beskriver är effekten av personlighetsförändring hos den som har 

insjuknat, vilket resulterar i en känsla av att vara utomstående i relationen (Bäckström & 

Sundin, 2009). Förändringar i familjeförhållanden beskrivs som en utmaning då närstående 

exempelvis behöver säga upp sig från jobbet för att ta över hushållssysslor och hjälpa den 

som har insjuknat (Arntzen & Hamran, 2016; Misawa, et al., 2018). De närstående upplever 

det även svårt att se den sjuke förlora en del av sin självständighet och att denne inte 

efterfrågar hjälp vid behov, exempelvis vid påklädning eller matsituationer. En annan svår 

förändring för närstående upplevs vara förlusten av att arbeta mot gemensamma mål i livet 

och att de åsidosätter egna behov för att passa upp på den sjuke. Flera av de närstående visar 

ökad tendens att drabbas av depression och minskad livsglädje (Arntzen & Hamran, 2016). 

Närstående upplever känslor av frustration och ångest, men dessa kontrolleras framför den 

sjuke för att inte oroa denne. Det är viktigt att ge intrycket av att vara stark och ansvarig i 

kontakt med vårdpersonal, eftersom de närstående inte vill visa att de också påverkas av det 

inträffade. Närstående filtrerar information som mottagits från vårdpersonal om de 

misstänker att det kan minska hoppet för den som insjuknat (Wallengren, Friberg & 

Segesten, 2008). De närstående upplever en kamp för att känna sig synliga och bekräftade av 

vårdpersonal, de upplever en känsla av att ej vara delaktiga i återhämtningen hos den som 

insjuknat (Arntzen & Hamran, 2016; Bäckström & Sundin, 2009). 

Det är inte endast den som insjuknat i stroke som behöver stöd i återhämtningen. De 

närstående upplever förväntningar och skyldigheter att vårda (Arntzen & Hamran, 2016; 

Duthie et al., 2015; Misawa, et al., 2018). De närstående upplever att de behöver stöd i 

relationen till den som har insjuknat, att få känna emotionell bekräftelse och uttrycka även 

sina behov utan att känna skuld. Stödjande faktorer kan hjälpa de närstående att återfå en 

känsla av välbefinnande och ge styrka för en framtida välfungerande relation. Exempel på 

stödjande faktorer som beskrivs är de närståendes förmåga att arbeta, fungerande 

hemsjukvård och stöd från andra familjemedlemmar (Bäckström & Sundin, 2009). 

Närstående upplever en känsla av att övervaka den som insjuknat för att säkerställa 

återhämtning och hälsa, när de upptäcker brister i den sjukes vård rapporteras detta. Att vara 

närvarande och involverad i återhämtningen leder till en känsla av trygghet. Genom att ta en 

dag i taget lyckas de närstående distrahera sig från tankar om den osäkra framtiden 

(Wallengren et al., 2008). 
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2.3 Sjuksköterskors ansvarsområde utifrån lagar och riktlinjer 

Sjuksköterskors etiska kod beskriver ansvaret gentemot patienter genom att främja hälsa, 

förebygga sjukdom, återställa hälsa och lindra lidande (International Council of Nurses 

[ICN], 2014). Sjuksköterskors ansvarsområde är omvårdnad, att arbeta evidensbaserat och 

att vara en ledare i vårdteamet. Sjuksköterskor ansvarar för och leder omvårdnadsarbetet 

genom bedömning, planering, genomförande och utvärdering av omvårdnaden. 

Omvårdnaden ska vara riktad mot patienters grundläggande behov och omfatta ett 

helhetsperspektiv för patienters situation (Svensk sjuksköterskeförening [SSF], 2017). 

Omvårdnad bör leda till självständighet och oberoende i den mån det är möjligt och målet är 

att patienter ska uppleva hälsa (SSF, 2014). Sjuksköterskor ska förutom att besitta 

kompetens för att utföra omvårdnadsuppgifter också samverka med både patienter och 

närstående i omvårdnadsarbetet samt etablera en förtroendeingivande relation vilket är en 

förutsättning för god omvårdnad. Via personcentrerad vård, som kännetecknas av att 

patienter och närstående blir sedda och förstådda som unika individer med olika behov, 

bevara värdighet och integritet (SSF, 2017). Hålla ett jämnt maktförhållande i 

omvårdnadsrelationen så att både patienter och närstående är involverade, att inge trygghet 

och respekt i sitt omvårdnadsarbete (SSF, 2014). Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 

2017:30) 3 kap. 1 § är målet att all vårdpersonal ska ge en god vård på lika villkor och bevara 

en god hälsa för patienter. Patienter som vårdas ska vårdas med respekt för allas lika värde 

och för den enskilda människans värdighet. Den patient som bedöms ha det största behovet 

av vård ska få företräde. 

2.4 Vårdvetenskapligt teoretiskt perspektiv 

Det vårdvetenskapliga teoretiska perspektiv som ligger till grund för examensarbetet är 

Dorothea Orems egenvårdsteori, en teori där varje människas kapacitet till egenvård tas till 

vara. Denna teori valdes för att skapa en förståelse för betydelsen av att patienters egen 

förmåga tillgodoses och inkluderas i återhämtningen efter en stroke. När behovet av 

egenvård är större än människans egna kapacitet till egenvård uppstår ett behov av 

omvårdnad, ett egenvårdsbehov (Wiklund Gustin & Lindwall, 2012). Detta egenvårdsbehov 

behöver tillgodoses och kan tillämpas av sjuksköterskor via ett omvårdnadssystem (Orem, 

2001). 

2.4.1 Människan och dess egenvårdskapacitet 

Orems teori om egenvård beskriver människan som kapabel och kunnig. Människan har en 

förmåga att tänka och värdera situationer och handla enligt sin bedömning av den. Förmågan 

att göra förnuftiga bedömningar ska ses som en tillgång, då det bidrar till att människan kan 

ta beslut som möjliggör att uppnå mål. Människan har kapacitet att skaffa sig de kunskaper 

och förmågor som behövs för att skapa motivation för att på bästa sätt vårda sig själv. Detta 

utgör grunden till människans kapacitet till egenvård (Wiklund Gustin & Lindwall, 2012). 

Orem (2001) menar att människan behöver upprätthålla egenvård för att bevara hälsa och 

hälsa är beroende av egenvårdskapaciteten. Sjukdom, bristande kunskap och medvetenhet 
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kan påverka egenvårdskapaciteten. Andra faktorer som kan påverka egenvårdskapaciteten är 

ålder, sociala nätverk, motivation och livsstil. Det är viktigt att sjuksköterskor är medvetna 

om dessa faktorer då de påverkar delaktigheten i vårdandet och medvetenheten gör att 

sjuksköterskor lättare kan anpassa och åtgärda omvårdnaden (Orem, 2001). 

Egenvårdskapaciteten är beroende av människans grundläggande förmåga att agera 

medvetet utifrån de kunskaper och färdigheter som finns. Det förutsätter en förmåga till 

insikt av konsekvenser, reflektion och planering. Utöver detta krävs också kraft och energi för 

att något ska bli gjort men också förståelse för vad som behöver göras, på vilket sätt och när. 

Människans egenvårdskapacitet blir beroende av förmågan att uppfatta egenvårdsbehovet. 

Egenvård är något människan gör för sig själv, förmågan att ta hand om sig själv. Alla 

människor kan av olika anledningar behöva hjälp med att utföra egenvård, vilket ligger till 

grund för Orems omvårdnadsteori. När en viss situation ställer så stora krav att människan 

inte kan hantera behovet av egenvård behövs stöd från andra, behov av omvårdnad uppstår 

(Wiklund Gustin & Lindwall, 2012).  

2.4.2 Omvårdnadssystem  

Orems (2001) teori om omvårdnadssystem fastställer strukturen och innehållet i det 

planerade omvårdnadsarbetet, den beskriver sjuksköterskors roll i förhållande till patienter 

med egenvårdsbehov. Omvårdnad är en praktisk strävan, en hälsovårdstjänst. 

Omvårdnadsarbete kan förstås som en intellektuell kvalitet hos sjuksköterskor som utformar 

och planerar omvårdnad för andra. Sjuksköterskor har i uppdrag att samordna omvårdnad 

som sedan måste diskuteras och implementeras interprofessionellt samt med patienter och 

närstående. Genom omvårdnadssystem är sjuksköterskors mål att planera för omvårdnad 

som är ideal för patienter och slutligen resulterar i en ökad positiv hälsa och eller ett ökat 

välbefinnande. De praktiska handlingar som sjuksköterskor ordinerar ska patienter känna till 

och uppfylla efter sin förmåga, egenvårdskapaciteten. Utveckling ska överses av 

sjuksköterskor och omvårdnadsarbetet regleras efter patienters förändrade egenvårdsbehov. 

Omvårdnadssystem beskriver hanteringen av omvårdnadssituationer som kan uppstå, när 

någon är i behov av omvårdnad och någon annan har förmågan att hjälpa genom 

omvårdnadskapacitet. Omvårdnadskapacitet syftar till att kompensera en individs 

egenvårdskapacitet, helt eller delvis, då egenvårdskapaciteten inte är tillräcklig för att 

tillgodose egenvårdsbehovet. Det finns hjälpmetoder som sjuksköterskor med sin 

omvårdnadskapacitet kan nyttja inom omvårdnadssystemet för att hjälpa patienter i behov 

av vård. Exempel på olika hjälpmetoder som sjuksköterskor kan använda sig av är att utföra 

eller handla för patienter, vägleda och stödja patienter fysiskt och eller psykiskt, konstruera 

en miljö som stöttar utveckling eller undervisa patienter (Orem, 2001). 

2.5 Problemformulering 

Stroke är ett världsomfattande hälsoproblem, det är en stor bidragande faktor till att många 

vuxna lever med fysiska och neurologiska funktionshinder. Långa sjukhusvistelser och 
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omfattande kostnader är ett faktum för vården av strokepatienter. Tidigare forskning visar 

att sjuksköterskors roll i omvårdnadsarbetet vid återhämtning efter en stroke är central, men 

i många fall ej bekräftad och definierad. Vidare benämns resurs- och tidsbrist som ett hinder 

i strokevården samt otillräcklig kunskap om hur patienters individuella behov ska bemötas. 

Tidigare forskning visar även att närstående blir en del av helheten kring patienters 

återhämtningsprocess och bör inkluderas i arbetet med patienter. Begreppet återhämtning är 

komplext och behöver bearbetas av både patienter, närstående och sjuksköterskor för att få 

en gemensam uppfattning om vad begreppet innebär. En större förståelse för återhämtning 

kan underlätta processen för patienter, närstående och sjuksköterskor i arbetet med 

återhämtning efter en stroke. Det vårdvetenskapliga perspektivet speglar betydelsen av att 

patienter inkluderas och att kapaciteten till egenvård tillvaratas i återhämtningen. Genom att 

beskriva patienters upplevelser av återhämtning efter en stroke kan sjuksköterskor få en 

större förståelse och utökad kunskap om vad som är viktigt i omvårdnaden hos dessa 

patienter. Patienters upplevelser är centrala att undersöka i examensarbetet, ambitionen är 

att resultatet ska vara användbart för sjuksköterskor i sitt omvårdnadsarbete. 

3 SYFTE 

Syftet är att beskriva patienters upplevelser av återhämtning efter en stroke. 

4 METOD OCH MATERIAL 

Examensarbetet är en systematisk litteraturstudie, denna metod valdes för att den är lämpad 

att besvara syftet vilket ökar förståelsen för ett fenomen. Vid en systematisk litteraturstudie 

sammanställs tidigare kvalitativ forskning och resultaten omvandlas till en ny helhet 

(Friberg, 2017). Analysen har utgått från Evans (2002) beskrivande syntes i fyra steg. Det 

första steget i en systematisk litteraturstudie är insamling av artiklar med relevans för ämnet. 

Det andra steget är att läsa artiklarna flera gånger för att hitta nyckelfynd. Det tredje steget 

består i att granska nyckelfynden för att identifiera teman och subteman, för att i det fjärde 

steget göra en sammanställning utifrån dessa. En studie med beskrivande syntes ger ett 

resultat med minskad omtolkning och säkrar att det stämmer överens med den originaldata 

som har sammanställts (Evans, 2002). Nedan följer en beskrivning av urval och 

datainsamling, genomförande och analys samt etiska överväganden. 
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4.1 Urval och datainsamling 

Datainsamlingen påbörjades med att söka efter sökord i Svensk MeSH, ett digitalt verktyg 

som översätter medicinska termer från svenska till engelska och tvärtom. Sökorden ämnades 

ha relevans för syftet så att sökprocessen i databaserna ramade in sig till det aktuella ämnet. 

Orden som söktes fram var bland annat; ”återhämtning”-”recovery”, ”sjuksköterska”-”nurse”, 

”patient”-”patient”, ”upplevelser”-”experiences” och ”stroke”-”stroke”. När lämpliga sökord 

lokaliserats påbörjades databassökningar. CINAHL Plus och MEDLINE är två speciellt 

användbara databaser för sjuksköterskerelaterat forskningsmaterial inom ämnet 

vårdvetenskap. CINAHL Plus är en betydelsefull databas som hänvisar till nästan alla 

engelskspråkiga artiklar inom omvårdnad och hälsa. MEDLINE är en databas för 

vetenskapliga artiklar inom sjukvård, vård och hälsa som ger en kostnadsfri tillgång till 

sökmotorn PubMed (Polit & Beck, 2017). Exempel på sökord som användes i sökprocessen 

var; nurse, recovery, stroke, rehabilitation, stroke survivors, experience och qualitative 

(Bilaga A). Inklusionskriterier som tillämpades var kvalitativa artiklar med patientperspektiv 

och artiklarna avgränsades till att vara högst 10 år gamla. Det kontrollerades även att 

artiklarna var granskade enligt peer-review, de artiklar som är framsökta i databasen 

MEDLINE kontrollerades via Ulrichsweb för att säkerställa att tidskriften de är publicerade i 

är granskade enligt detta kriterium. I databasen CINAHL Plus tillämpades ett verktyg som 

kan inkludera endast artiklar som har granskats enligt peer-review direkt via sökmotorn. 

Peer-review är en avgränsning som innebär att artiklarna är publicerade i en vetenskaplig 

tidskrift (Östlundh, 2017). Då vetenskapliga artiklar till stor del är publicerade på engelska, 

och på grund utav språkbegränsningar, används endast artiklar publicerade på engelska med 

undantag för en artikel som är publicerad på svenska. Exklusionskriterier som tillämpades 

var artiklar som ej svarade på syftet samt de med fokus på sjuksköterskors och närståendes 

perspektiv. 

Sammanfattningen lästes på samtliga artiklar som uppkom vid varje sökning och därefter 

valdes de mest lämpade artiklarna ut vilket var sexton stycken och fulltext i dessa lästes, fem 

utav dessa ansågs ej svara på examensarbetets syfte och exkluderades därför. Genom 

databassökningen som genomförts framkom elva artiklar som svarade på syftet, de utvalda 

artiklarna redovisas i en artikelmatris (Bilaga B). Artiklarna har kvalitetsgranskats enligt 

Fribergs (2017) förslag på frågor vid granskning av kvalitativa studier (Bilaga C). Ett poäng 

gavs för varje uppfyllt kriterium, för att anse att kvalitén var hög krävdes mellan 10-14 poäng, 

medel 7-9 poäng och låg 0-6 poäng. Samtliga elva artiklar uppfyllde kriterier för att hålla hög 

eller medel kvalité. 

4.2 Genomförande och analys 

När elva artiklar till resultatet sökts fram i enlighet med steg ett enligt Evans (2002) syntes 

om struktur vid en systematisk litteraturstudie påbörjades analysarbetet. I enlighet med steg 

två lästes artiklarna igenom noggrant flera gånger för att identifiera nyckelfynd, upprepad 

läsning av artiklarna ger en bättre helhetsbild av studiens syfte (Evans, 2002). Nyckelfynden 

markerades med överstrykningspenna och diskuterades sedan för att utesluta de som ej 
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svarade på examensarbetets syfte. Det är viktigt att tänka på att det är artiklarnas resultat 

som ska analyseras och ta ställning till vad som är mest framträdande i resultatet i relation 

till examensarbetets syfte (Evans, 2002). Nyckelfynd utsågs från varje artikel och 

sammanställdes i ett separat dokument som skrevs ut och klipptes itu med ett nyckelfynd på 

varje lapp, sammanlagt 214 nyckelfynd identifierades. Varje nyckelfynd numrerades för att 

veta vilken artikel nyckelfyndet kom ifrån. I steg tre sorterades dessa nyckelfynd efter 

liknande perspektiv och grupperades därefter, detta resulterade i tre teman och sju 

subteman. Dessa granskades flera gånger tillsammans med nyckelfynden enligt 

analysmetoden för att undvika misstolkningar. Exempel på hur dessa nyckelfynd, genererade 

subteman och tema anges i tabell 1. Teman och subteman stärks av citat från originaltexter 

enligt Evans (2002) vilket har tillämpats genom att citera på engelska, detta för att minska 

risken för felaktiga tolkningar. Steg fyra är en sammanställning av teman och subteman som 

ska presenteras på ett så tydligt och läsbart sätt som möjligt, en text skapas utifrån de 

analyserade artiklarna som stödjer och ger innebörd till teman och subteman (Evans, 2002).  

Tabell 1. Exempel på nyckelfynd, subteman och tema. 

Nyckelfynd Subteman Tema 

“The patients expressed a desire for an 

engaged nursing staff that would 

spend time talking with them and ask 

them how they felt and were doing.” 

(Loft et al., 2017b, s.4) 

 

Kontakt med vårdpersonal 

 

 

Betydelsen av 

sociala relationer 

”Vital to assisting with the 

participant’s journey to recovery was 

the support received from family 

members.” (Ahuja et el., 2013, s.38) 

 

Omgivningens stöd 
 

4.3 Etiska överväganden 

I detta examensarbete har de etiska överväganden som CODEX (2018) beskriver tagits 

hänsyn till. Som författare finns en skyldighet att inte utsätta forskningen för oredlighet 

vilket bland annat innebär att data inte får ge en falsk beskrivning, stjälas eller ljugas ihop 

(CODEX, 2018). American Psychological Association [APA] (2018) används vid 

referenshantering för att läsaren ska ges möjlighet att söka information från primärkällor och 

kritiskt granska källorna. Referering ska ske direkt till primärkällan för att undvika plagiat 

(Polit & Beck, 2017). Referenserna i detta examensarbete har skrivits ut noggrant till rätt 

stycke för att tydligt visa vem som sagt vad för att undvika plagiering. Det ska inte finnas med 

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

resultat och datainsamling (Polit & Beck, 2017). En reflektion över den egna förförståelsen 

har genomförts i syfte att undvika egna förutfattade tolkningar, meningar och åsikter. För att 
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minimera felaktiga tolkningar av artiklar vid översättning från engelska till svenska användes 

lexikon och uppslagsböcker vid behov, även översättningsprogram användes då 

meningsuppbyggnader behövde förtydligas. En gemensam granskning och diskussion har 

förts om innehållet i engelska texter för att undvika feltolkningar och förvrängningar.  

5 RESULTAT 

I resultatet presenteras en analys av nyckelfynd från elva kvalitativa artiklar som svarar på 

examensarbetets syfte, vilket är att beskriva patienters upplevelser av återhämtning efter en 

stroke. Resultatet delades in i tre teman och sju subteman, för översikt av teman och 

subteman se tabell 2. 

Tabell 2. Översikt av teman och subteman. 

Teman Subteman 

 
 
Betydelsen av 
sociala relationer 

Kontakt med vårdpersonal 

 
 
  

Omgivningens stöd 

 
 
Betydelsen av 
drivkrafter 

Att sträva mot ett mål samt känna hopp och 
motivation 

 
 
  

Möjlighet till fysisk träning 

 
 
  

Hur tiden spenderades 

Utmaningar  

 
Att behöva ta ansvar 
  

 
 
  

Att hantera känslor 

5.1 Betydelsen av sociala relationer 

I detta tema identifierades vilka sociala relationer som patienterna upplevde vara viktiga för 

återhämtningen efter en stroke. Kontakt med vårdpersonal upplevdes som delvis bristande 

men som en betydande del för återhämtning genom ett behov av att exempelvis ventilera 
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tankar som uppstod efter att ha insjuknat i stroke. Även omgivningens stöd upplevdes som 

viktigt för återhämtningen genom att närstående var närvarande och stöttande samt att 

utbyte av erfarenheter med andra strokepatienter upplevdes inspirerande för sin egen 

återhämtning.  

5.1.1 Kontakt med vårdpersonal 

Patienterna upplevde att vårdpersonalens inställning var av betydelse för återhämtningen, en 

positiv attityd och uppmuntran beskrevs som inspirerande (Eng, Brauer, Kuys, Lord & 

Hayward, 2014; Jones, Mandy & Partridge, 2008; Loft et al., 2017b; Mangset, Erling Dahl, 

Førde & Wyller, 2008). Vårdpersonalens sociala kompetens och interaktion med patienterna 

gav en känsla av att bli sedd trots funktionshinder, detta beskrevs ha haft en positiv inverkan 

på patienternas upplevelse av återhämtningen. Att få bekräftelse på vilka framsteg och 

resultat som uppfyllts upplevdes som viktigt och uppskattades av patienterna (Engman & 

Lundgren, 2009; Loft et al., 2017b). Det upplevdes också som viktigt att vårdpersonalen var 

ärlig, att få känna sig sedd som människa och bli behandlad med respekt (Jones et al., 2008; 

Loft et al., 2017b). Det emotionella stödet från vårdpersonalen upplevdes som ett 

komplement till den fysiska träningen, patienterna upplevde dock att när den fysiska 

träningen upphörde så avtog även det emotionella stödet. När vårdpersonalen inte lyckades 

interagera med patienterna och uppmuntra dem så kände sig patienterna lämnade med 

behov som inte blev tillgodosedda (Hjelmblink, Holmström & Sanner, 2009; Loft et al., 

2017b). Patienterna efterfrågade någon att ventilera tankar med, att prata om det som 

upplevdes svårt ansågs vara betydande för återhämtningen. De efterfrågade tillgänglig 

vårdpersonal för en pratstund, att känna att någon bryr sig var viktigt. Att ges möjlighet att 

ha någon att diskutera med hur de förväntades gå vidare i den fortsatta återhämtningen, ett 

motiverande samtal för att bygga upp självförtroendet upplevde patienterna som viktigt 

(Chen, Xiao & De Bellis, 2016; Hjelmblink et al., 2009; Loft et al., 2017b). Dock upplevde 

patienterna en avsaknad av att vårdpersonalen frågade om och stöttade återhämtningen trots 

många funderingar kring den nya livssituationen. Patienterna upplevde att vårdpersonalen 

inte hade tid att svara på frågor och att behovet av att ventilera tankar ofta blev förbisett. 

Behov av psykosocialt och emotionellt stöd upplevdes förbises i återhämtningen (Chen et al., 

2016; Engman & Lundgren, 2009; Hjelmblink et al., 2009; Loft et al., 2017b). 

Patienterna upplevde planering av rehabiliterande åtgärder och utvärdering som viktigt för 

återhämtningen, dock beskrevs detta som bristande (Chen et al., 2016; Engman & Lundgren, 

2009). ”No automatic follow up on what I am doing. That´s the biggest problem. You´ve got 

to have some input… There is no follow up unless you do it yourself.” (Chen et al., 2016, 

s.80). Här ansågs sjuksköterskor vara behjälpliga och patienterna föreslog en mer 

koordinerande roll för sjuksköterskor. Patienterna upplevde att behoven förändrades under 

vårdtiden de gjorde framsteg i återhämtningen, därav behövdes behoven följas upp genom 

regelbunden utvärdering. De efterfrågade någon att känna ett förtroende för, som kände till 

situationen väl, så att de inte hela tiden behövde upprepa sin sjukdomshistoria (Chen et al., 

2016; Engman & Lundgren, 2009). Patienterna upplevde att sjuksköterskors del och roll i 

återhämtningen var oklar, de hade svårt att se vad sjuksköterskor hade bidragit med. De 

hade inget minne av att sjuksköterskor hade informerat dem om förutsättningar eller 
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möjligheter till att bli självständiga och klara egenvård, att få denna information upplevdes 

som viktigt för återhämtningen. Patienterna upplevde att det sjuksköterskor gjorde inte var 

en del i återhämtningen och tillfrisknandet, de såg dock sjuksköterskor som en resurs i form 

av att vara behjälpliga vid omvårdnad (Engman & Lundgren, 2009; Loft et al., 2017b). 

5.1.2 Omgivningens stöd 

Patienterna upplevde att stöd från närstående var viktigt för återhämtningen efter att ha 

insjuknat i stroke (Ahuja et al., 2013; Hjelmblink et al., 2009; Loft et al., 2017b; Torregosa, 

Sada & Perez, 2018). ”Having your relatives to come and visit makes it more bearable to be 

here; it gives you a little breath of fresh air from the real life.” (Loft et al., 2017b, s.4). 

Patienterna upplevde det som betydelsefullt att närstående stöttade och hjälpte dem med 

befintliga funktionshinder samt att de närstående även uppmuntrade patienterna att 

fortsätta framåt i livet. Utan närståendes stöd under återhämtningen upplevde patienterna 

att denna process hade varit mycket svår (Ahuja et al., 2013). Patienterna beskrev att det 

upplevdes jobbigt att vara hemifrån efter att ha insjuknat i stroke. Det upplevdes som viktigt 

för patienterna att ha närstående i närheten och att även de fick möjlighet att delta i vården 

och återhämtningen. Patienterna upplevde närheten med närstående som meningsfull för att 

orka med den krävande återhämtningen (Loft et al., 2017b). 

Trots att stödet från omgivningen var viktigt upplevde patienterna att närstående inte alltid 

förstod den nya livssituationen, patienterna beskrev detta som ett missnöje eftersom de 

kände sig oförstådda. Patienterna upplevde att de kände sig som en belastning gentemot 

närstående. Det upplevdes även svårt för patienterna att prata med de närstående om de nya 

förändringarna i livet, eftersom det även påverkade dem (Ahuja et al., 2013; Hjelmblink et 

al., 2009; Loft et al., 2017b). Patienterna upplevde inte att återhämtningen fokuserade på att 

återuppta social återanpassning, vilket medförde att många av dem avstod från att umgås 

med närstående som de hade gjort innan de fick en stroke och patienterna upplevde att det 

sociala livet blev lidande. Att känna sig avskild från det verkliga livet, att känna sig instängd 

och fångad upplevdes av patienterna som inte längre kunde göra saker som de tidigare hade 

möjlighet till (Hjelmblink et al., 2009; Loft et al., 2017b). Patienterna upplevde att 

anpassningen till det sociala livet var viktigt för återhämtningen. I början av återhämtningen 

såg patienterna att återfå förmågan av förlorade funktioner som mest betydande för att 

anpassa sig till det sociala livet igen. För vissa av patienterna var det lättare att acceptera 

fysiska funktionshinder än att ge upp och sluta njuta av det sociala livet (Hjelmblink et al., 

2009). 

Även stöd och delade erfarenheter från andra strokepatienter upplevdes som betydelsefullt 

för återhämtningen (Ahuja et al., 2013; Eng et al., 2014; Engman & Lundgren, 2009; Loft et 

al., 2017b; Torregosa et al., 2018). 

It’s good to be with like people, a lot of the guys there are all on the same boat y’know and 

some of them are obviously ten or twelve years down the track and you see how they’re doing 

and it’s quite good to know that yeah and some of them are still in the same position as you 

and they’ve got a long way to go. (Ahuja et al., 2013, s.39) 
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Det upplevdes som positivt för patienterna att se hur långt andra strokepatienter hade 

kommit i sin återhämtning, det gjorde att de kände sig inspirerade till den egna 

återhämtningen. Patienterna upplevde att glädje, humor och gemenskap med de andra 

patienterna under vårdtiden var betydande för återhämtningen (Eng et al., 2014; Engman & 

Lundgren, 2009; Torregosa et al., 2018).  

5.2 Betydelsen av drivkrafter 

I detta tema identifierades drivkrafter som patienterna upplevde som viktiga för 

återhämtningen. Att sträva mot ett mål samt känna hopp och motivation upplevdes som en 

viktig drivkraft genom att det bidrog till att underlätta återhämtningsprocessen. Möjlighet till 

fysisk träning upplevdes vara den mest betydande drivkraften till återhämtning då 

återställning av funktion gav mest synliga och konkreta resultat i återhämtningen. 

5.2.1 Att sträva mot ett mål samt känna hopp och motivation 

Att sträva mot ett eller flera mål upplevde patienterna som betydande för återhämtningen 

efter att ha insjuknat i stroke (Ahuja et al., 2013; Chen et al., 2016; Eilertsen, Kirkevold & 

Bjork, 2010; Eng et al., 2014; Engman & Lundgren, 2009; Hartigan, O'Connell, McCarthy & 

O'Mahony, 2011; Jones et al., 2008; Torregosa et al., 2018). Patienterna upplevde att de 

behövde anpassa målen efter egen förmåga genom återhämtningsprocessen (Chen et al., 

2016; Torregosa et al., 2018). Ett betydande mål som patienterna upplevde som viktigt var att 

få återvända hem igen (Chen et al., 2016; Eilertsen et al., 2010; Engman & Lundgren, 2009; 

Hartigan et al., 2011; Jones et al., 2008). Ett annat mål patienterna beskrev var att återvända 

till livet som det en gång var, före insjuknandet (Eilertsen et al., 2010; Hartigan et al., 2011; 

Jones et al., 2008). “I was told by my doctor, I would never walk or talk again, and so I did 

the opposite. I went back walking in 2 weeks.” (Torregosa et al., 2018, s.364). För att nå 

målen fann patienterna en drivkraft i att aldrig ge upp (Hartigan et al., 2011; Torregosa et al., 

2018). 

Patienterna upplevde att hopp och optimism inför framtiden var betydande för 

återhämtningen (Eilertsen et al., 2010; Engman & Lundgren, 2009; Hartigan et al., 2011; 

Jones et al., 2008). De beskrev att de hade en optimistisk inställning, exempelvis genom att 

lösa eventuella problem när de väl uppstod, vilket genererade en känsla av hopp i varierande 

grad under återhämtningen. Optimismen beskrevs som ett kännetecken för patienternas 

egna personlighet, de hade en stark upplevelse av att personliga styrkor såsom beslutsamhet 

hjälpte dem att övervinna svårigheter (Hartigan et al., 2011; Jones et al., 2008). En del av 

patienterna upplevde inte någon förbättring i sitt tillstånd men fick en kort tid efter 

insjuknandet större hopp om att bli friska, en stark vilja associerades med tålamod och hopp. 

Många av patienterna upplevde att de hade svårt att acceptera situationen och kände sig 

trötta, men efter uppmuntran och motivering fann de hopp och tro om en möjlighet till 

återhämtning (Engman & Lundgren, 2009). Hopp och självförtroende växte från de 

framgångar som uppnåddes och upplevdes som en indikation om ytterligare förbättringar 

(Eilertsen et al., 2010; Hartigan et al., 2011; Jones et al., 2008). Att återfå en del av den 
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tidigare kapaciteten upplevdes som en utmaning, detta utvecklade en känsla av engagemang, 

hopp och optimism. Flera av patienterna beskrev en generell optimism inför framtiden och 

hade en positiv inställning till återhämtningen. Patienterna var optimistiska och motiverade 

att uppnå normala aktiviteter i vardagen igen (Hartigan et al., 2011; Hjelmblink et al., 2009; 

Jones et al., 2008). 

Motivation upplevdes bidra till patienternas återhämtning (Ahuja et al., 2013; Eilertsen et al., 

2010; Torregosa et al., 2018). ”I think the most important thing to somebody that has stroke 

is to stay motivated.” (Ahuja et al., 2013, s.39). En stark motivation om att återfå och 

upprätthålla funktioner för självständighet upplevdes som avgörande för återhämtning. 

Patienterna var ivriga att göra vad som förväntades av dem och upplevde att den främsta 

motivationen var viljan att återfå hälsa. Att ha en positiv inställning och motivation 

upplevdes leda till att återfå egna förmågor (Ahuja et al., 2013; Eilertsen et al., 2010; 

Torregosa et al., 2018). Många av patienterna upplevde att negativa tankar hade påverkat 

motivationen till återhämtning, de negativa tankarna beskrevs vara på grund av situationen 

de var i snarare än hur de upplevde sjukvården (Ahuja et al., 2013). En känsla av förlorad 

motivation uppstod även när patienterna upplevde att vårdpersonalen var negativt inställda, 

då de inte ansågs ha gjort tillräckliga framsteg i återhämtningen. Även när patienterna 

tilltalades av vårdpersonalen i en disciplinerad eller kommenderande ton påverkade detta 

motivationen negativt (Eng et al, 2014; Loft et al., 2017b).  

5.2.2 Möjlighet till fysisk träning 

Patienterna upplevde att möjlighet till fysisk träning påverkade framsteg i återhämtningen 

(Ahuja et al., 2013; Eilertsen et al., 2010; Eng et al., 2014; Engman & Lundgren, 2009; 

Hjelmblink et al., 2009; Jones et al., 2008; Loft et al., 2017b; Mangset et al., 2008). De 

upplevde att önskade resultat, såsom att utföra vissa aktiviteter som före insjuknandet, 

kunde uppnås via träning. Fysisk träning var den aktivitet som patienterna belyste när de 

beskrev vad som upplevdes ha betytt mest för dem i återhämtningen. Genom en möjlighet till 

ett fortsatt självständigt liv, att lära sig att anpassa sig till nya utmaningar och en chans att 

återfå förlorade kroppsliga funktioner (Engman & Lundgren, 2009; Hjelmblink et al., 2009, 

Jones et al., 2008). 

It [the body] has not returned to it’s old self yet. I guess it takes some time. During the day I sit 

rubbing my hand, thinking, it will soon be alright. Soon. So, I just have to go on training. 

(Eilertsen et al., 2010, sid.2009) 

Patienterna upplevde träningen som synonymt med fysioterapi, och ansåg att fysioterapeuter 

hade hjälpt dem mest med sin träning (Engman & Lundgren, 2009; Mangset et al., 2008). 

Under träningen upptäckte patienterna på vilka sätt de kunde hantera svårigheter och hur de 

kunde hjälpa sig själva att överkomma dessa. Patienterna upplevde också att det var lättare 

att hantera och acceptera kroppsliga förändringar vid träning än vid vardagliga situationer. 

Vikten av att bli självständig och klara av vardagliga sysslor betonades av patienterna, att 

träna på just detta upplevdes som viktigt, genom att exempelvis lära sig att använda 
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anpassade hjälpmedel (Ahuja et al., 2013; Eilertsen et al., 2010; Engman & Lundgren, 2009; 

Jones et al., 2008).  

Fler chanser till fysisk träning efterfrågades och patienterna uttryckte en önskan om att 

ständigt ha något att tillgå för att träna, fler gruppaktiviteter efterfrågades. Patienterna 

upplevde det som positivt att tilldelas övningar och mindre uppgifter som de själva kunde 

träna på, dock upplevde patienterna också att det behövde finnas en balans mellan träning 

och vila för att gynna återhämtningen samtidigt som de uttryckte att återhämtning kommer 

från hårt arbete. De flesta patienterna upplevde träningen som meningsfull och trots en 

ibland överväldigande trötthet kände patienterna att den ändå inte var tillräcklig (Eilertsen et 

al., 2010; Eng et al., 2014; Loft et al., 2017b; Mangset et al., 2008). Vissa patienter upplevde 

dock en känsla av att vara kontrollerade under träningen, att det fanns ett ojämlikt 

maktförhållande mellan patienterna och vårdpersonalen vid träning. De upplevde sig inte ha 

tillräckligt inflytande för att få träningen anpassad till egna individuella förmågor och behov. 

Trots olika uppfattningar om träning så är de flesta patienterna nöjda eftersom träningen 

hade positiva effekter på förmågan att återfå förlorade funktioner. Den positiva upplevelsen 

var också ofta kopplad till en känsla av att känna sig sedd som människa under träningen och 

genom träning förväntade sig patienterna en kroppslig återhämtning (Eilertsen et al., 2010; 

Jones et al., 2008; Loft et al., 2017b; Mangset et al., 2008). 

5.3 Utmaningar 

I detta tema identifierades vad som upplevdes som utmaningar för patienternas 

återhämtning efter en stroke. Vilket patienterna beskrev vara hur tiden spenderades genom 

att den ibland upplevdes som bortslösad och att återhämtningen tog tid. Även att behöva ta 

ansvar och vem som egentligen hade ansvaret för återhämtningen upplevdes som en 

utmaning. Att hantera känslor upplevdes som en utmaning då det var många olika känslor 

som uppstod efter att ha insjuknat i stroke, dessa behövde bearbetas vilket upplevdes 

påverka återhämtningsprocessen.  

5.3.1 Hur tiden spenderades 

Hur tiden spenderades upplevdes vara av betydelse för patienterna i återhämtningen efter att 

ha insjuknat i stroke (Ahuja et al., 2013; Chen et al., 2016; Eilertsen et al., 2010; Eng et al., 

2014; Loft et al., 2017b; Mangset et al., 2008; Torregosa et al., 2018).  

It has to do with time, because I could not talk... walk…and nothing before. I was dumb and 

thrown in the bed, but with time, you get better, and I will get better because I am the one 

telling you, yes. (Torregosa et al., 2018, s.364) 

Tiden upplevdes vara betydande för att acceptera vad som hänt och att återhämta sig från de 

fysiska och kognitiva funktionshinder som drabbat patienterna. Att låta tiden ha sin gång och 

ta en sak i taget upplevdes som betydelsefullt för återhämtningen. Patienterna upplevde att 
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tiden var viktig för att anpassa sig till nya förändringar och att lära sig använda nya 

hjälpmedel (Eilertsen et al., 2010; Torregosa et al., 2018). 

Ett annat perspektiv gällande tiden som upplevdes av patienterna var att den var bortkastad 

och gick till spillo, den hade kunnat spenderats mer produktivt (Eng et al., 2014; Loft et al., 

2017b; Mangset et al., 2008). Det upplevdes vara speciellt mycket slöseri med tid på 

helgdagar och tiden gick åt till att vänta på att något skulle hända (Eng et al., 2014; Loft et al., 

2017b). 

Yes, things went too slowly. We started out slowly and it’s continued. Everything goes too 

slowly. Yes and it’s so depressing that it all happens so slowly. You should be encouraged 

instead: ‘Aren’t you clever to have done this and so on’. (Mangset et al., 2008, s.830) 

Det beskrevs också att denna känsla av slöseri med tid upplevdes leda till avbrott i 

patienternas återhämtning vilket oroade dem. Att det äventyrade återhämtningen och 

hindrade dem från att uppnå målen. Patienterna uttryckte även en önskan om att få ha 

stannat längre på rehabiliteringsavdelningen, de efterfrågade mer tid för återhämtning 

(Ahuja et al., 2013; Chen et al., 2016). 

5.3.2 Att behöva ta ansvar 

Patienterna upplevde att ansvar var en viktig faktor vid återhämtning (Ahuja et al., 2013; 

Chen et al., 2016; Eilertsen et al., 2010; Eng et al., 2014; Hartigan et al., 2011; Hjelmblink et 

al., 2009; Jones et al., 2008; Loft et al., 2017b; Torregosa et al., 2018). Patienterna beskrev 

att de sällan försökte skapa egna möjligheter och ta ansvar för att träna för att främja 

återhämtningen. Trots att de insåg att de behövde aktiveras upplevde de att det var 

vårdpersonalens ansvar att tillhandahålla sådana möjligheter. Patienterna överlät ansvaret 

till vårdpersonalen för planering av rehabiliterande åtgärder och koncentrerade sig endast på 

att delta i dem, de lämnade även ansvaret för anpassning av träning till vårdpersonalen 

(Eilertsen et al., 2010; Eng et al., 2014). Dock var några av patienterna inte bekväma med vad 

de upplevde som en passiv roll i förhållande till att ta ansvar för återhämtningen. Några av 

patienterna uttryckte att de inte borde vara beroende av någon, även om de är begränsade 

utav funktionshinder (Jones et al., 2008; Torregosa et al., 2018). 

Majoriteten av patienterna upplevde att återhämtningen i hög grad påverkas väldigt mycket 

av egen inställning, att de själva kände sig ansvariga för framstegen (Hartigan et al., 2011; 

Hjelmblink et al., 2009; Jones et al., 2008; Loft et al., 2017b). Patienterna upplevde att de 

ville ha kontroll och ta ansvar för träning och målsättning. När patienterna involverades i 

planering av återhämtningsåtgärder uppmuntrade detta till att ta ansvar för återhämtningen. 

Detta upplevdes som en avgörande process för att utveckla egenvård och förmågan att ta 

hand om sig själv på lång sikt. Patienterna upplevde att de genom att ta eget ansvar kunde 

styra återhämtningen genom att varje förändring eller förbättring kontrollerades av dem 

själva (Chen et al., 2016; Hjelmblink et al., 2009; Jones et al., 2008). 
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I think it’s important that I have decided to solve the problem myself, that I should handle it… 

That’s the most important. Never sit down and let others manage. That doesn’t work. You have 

to be the leader of the operation. (Hjelmblink et al., 2009, s.192) 

Vissa av patienterna upplevde att de måste ta eget ansvar eftersom ingen annan gjorde det. 

Dock upplevde några att de på grund av funktionshinder inte kunde ta ansvar för situationen. 

Patienterna upplevde att egna destruktiva tankar och negativa reaktioner från närstående 

hindrade förmågan att ta ansvar för återhämtningen efter insjuknandet (Ahuja et al., 2013; 

Hjelmblink et al., 2009).  

5.3.3 Att hantera känslor 

Att hantera olika känslor upplevdes som betydande för återhämtning efter att ha insjuknat i 

stroke (Ahuja et al., 2013; Eilertsen et al., 2010; Eng et al., 2014; Hartigan et al., 2011; 

Hjelmblink et al., 2009; Loft et al., 2017b; Torregosa et al., 2018). Patienterna beskrev en 

känsla av lugn och uppfattades klara av situationen, de upplevde en känsla av acceptans att 

deras funktioner kanske inte återgår till hur de var före insjuknandet (Hartigan et al., 2011; 

Torregosa et al., 2018). Patienterna beskrev dock ofta en känsla av frustration vid diskussion 

om upplevelsen av återhämtning efter en stroke (Ahuja et al., 2013; Hartigan et al., 2011). 

Frustrationen grundades i en osäkerhet att återgå till tidigare aktiviteter och i en jämförelse 

av hur livet hade sett ut före att ha insjuknat i stroke. Några av patienterna upplevde att de 

kände sig osäkra på om rehabiliteringen förväntades ge önskvärda resultat (Eilertsen et al., 

2010; Hartigan et al., 2011; Hjelmblink et al., 2009). Känslan av frustration upplevdes 

huvudsakligen vara relaterad till försämringar i fysisk och social funktion. Även en känsla av 

ilska upplevdes ofta av patienterna i kombination med frustration till följd av en känsla av 

brist på självständighet och kontroll över sitt liv. Ilska och frustration var ofta riktad mot en 

icke fungerande extremitet, en kroppsdel med nedsatt kapacitet. Patienterna upplevde att 

den fysiska förmågan hade blivit opålitlig och oförutsägbar. En känsla av obehag upplevdes i 

samband med återhämtning då den fysiska konditionen ej längre var densamma. En känsla 

av trötthet upplevdes som ett hot mot att återgå till det normala (Eilertsen et al., 2010; 

Hartigan et al., 2011). 

En känsla av rädsla upplevdes stimuleras av miljön och patienternas förmåga att anpassa sig 

till den nya situationen, rädsla upplevdes också som ett emotionellt svar på patienternas 

förlorade kontroll. Att behöva hantera känslan av förlust upplevdes påverka patienternas 

förmåga till återhämtning negativt (Hartigan et al., 2011; Eng et al., 2014). Rädsla och ångest 

upplevdes vara förknippat med patienternas förmåga att anpassa sig till befintliga 

funktionshinder under återhämtningen. Exempelvis upplevdes känslan av stark ångest, 

särskilt inför att ramla igen, för de patienter som hade ramlat vid insjuknandet (Hartigan et 

al., 2011). Trots en positiv och snabb utveckling i återhämtningen upplevde patienterna en 

känsla av att vara begränsade. De upplevde sig begränsade i livet inte bara av de 

funktionshinder som orsakats av stroke, utan också av begränsningar inom sjukvården (Loft 

et al., 2017b). 
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6 DISKUSSION 

I detta avsnitt diskuteras resultatet gentemot tidigare forskning som utgår från 

sjuksköterskors erfarenheter, sjuksköterskors roll och närståendes erfarenheter. Resultatet 

diskuteras även gentemot Dorothea Orems vårdvetenskapliga teori samt sjuksköterskors 

ansvarsområden utifrån lagar och riktlinjer. Därefter förs en diskussion av metod och analys 

gentemot kvalitetskriterier. Slutligen diskuteras etiska överväganden. 

6.1 Resultatdiskussion 

Examensarbetets syfte var att beskriva patienters upplevelser av återhämtning efter en 

stroke. Resultatet visade att patienterna upplevde att vårdpersonalens inställning var 

betydande för återhämtningen. I tidigare forskning framgår att sjuksköterskor beskriver en 

upplevelse av passion för sitt arbete i vården med strokepatienter genom förmågan att 

förmedla medkänsla och omsorg (Brooke & Walia, 2013). Sjuksköterskor ska inge trygghet 

och respekt i sitt omvårdnadsarbete (SSF, 2014). Detta överensstämmer med resultatet om 

att få bekräftelse, känna sig sedd som människa och bli behandlad med respekt som 

patienterna nämnde som ytterligare viktiga faktorer för återhämtningen. Orem (2001) menar 

att sjuksköterskor ska samordna och planera omvårdnad i samråd med patienter vilket ska 

resultera i en ökad positiv hälsa och eller ett ökat välbefinnande. I resultatet framkom att 

patienterna efterfrågade ett emotionellt stöd från vårdpersonalen, ett behov som de upplevde 

inte alltid tillgodosågs. Detta ansågs som viktig för återhämtningen efter att ha insjuknat i 

stroke, patienterna upplevde ett behov av att ventilera tankar. I tidigare forskning framgår att 

sjuksköterskor beskriver brist på tid och resurser som hinder i arbetet med återhämtningen 

för strokepatienter (Barreca & Wilkins, 2008; Bennett, 2016). Det framgår även att 

sjuksköterskor ska etablera en förtroendeingivande relation med patienter vilket är en 

förutsättning för god omvårdnad. Via personcentrerad vård som kännetecknas av att 

patienter blir sedda och förstådda som en unik människa med individuella behov bevara 

värdighet och integritet (SSF, 2017). Att vägleda patienter psykiskt menar Orem (2001) är en 

hjälpmetod inom omvårdnadssystem som sjuksköterskor kan tillämpa. Detta 

överensstämmer ej med resultatet där patienterna upplevde att vårdpersonalen inte hade tid 

att svara på frågor och att behovet av psykosocialt stöd förbisågs. Sjuksköterskor kan genom 

att planera patienters omvårdnad omsorgsfullt även planera in tid för samtal för att ventilera 

tankar och erbjuda professionellt samtalsstöd vid behov. 

I resultatet framkom att patienterna upplevde att information, uppföljning och utvärdering 

var viktiga faktorer för återhämtning, dock beskrevs brister i detta arbete. Genom att 

sjuksköterskors roll upplevdes som oklar i förhållande till återhämtningen hade patienterna 

svårt att beskriva vad sjuksköterskor hade bidragit med. I tidigare forskning framkommer att 

sjuksköterskors roll och funktion vid återhämtning inte är tydligt definierad, sjuksköterskor 

uppfattar inte heller sin korrekta funktion som samordnare (Loft et al., 2017a). Det framgår 

även att sjuksköterskor ansvarar för och leder omvårdnadsarbetet genom bedömning, 

planering, genomförande och utvärdering av omvårdnaden. Omvårdnaden ska vara riktad 

mot patienters grundläggande behov och omfatta ett helhetsperspektiv för patienters 
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situation (SSF, 2017). Detta överensstämmer ej med resultatet där det framgick att 

patienterna hade svårt att minnas att de informerats av sjuksköterskor om vilka 

förutsättningar och möjligheter de hade i sin återhämtning. I resultatet upplevde även 

patienterna brist på planering och utvärdering. Orem (2001) menar att omvårdnad är en 

praktisk strävan, en hälsovårdstjänst, att omvårdnadsarbete kan förstås som en intellektuell 

kvalitet hos sjuksköterskor som har i uppdrag att utforma och planera omvårdnad för 

patienterna. De handlingar som sjuksköterskor ordinerar ska patienterna känna till och 

utveckling ska överses av sjuksköterskor, omvårdnadsarbetet ska regleras efter patienters 

förändrade egenvårdsbehov i samförstånd med patienterna (Orem, 2001). Sjuksköterskor 

kan genom att involvera patienter i planering och uppföljning, genom kontinuerlig upprepad 

information med hänsyn till eventuell nedsatt kognitiv kapacitet, skapa bättre förutsättningar 

för att patienter ska känna sig delaktiga i vården.  

I resultatet framkom att patienterna upplevde att stöd från närstående var betydande för 

återhämtningen. Närstående uppmuntrade patienterna att fortsätta framåt i livet. I tidigare 

forskning beskriver närstående att det är viktigt att få känna sig delaktig i återhämtningen 

hos den som har insjuknat i stroke (Arntzen & Hamran, 2016; Bäckström & Sundin, 2009). 

Dock upplevde patienterna att närstående inte alltid förstod den nya livssituationen och detta 

beskrevs som svårt. Patienterna kände sig som en belastning gentemot närstående vilket 

upplevdes påverka återhämtningen negativt. Tidigare forskning visar att närstående upplever 

förväntningar och skyldigheter att vårda (Arntzen & Hamran, 2016; Duthie et al., 2015; 

Misawa, et al., 2018). Även närstående efterfrågar stöd eftersom de upplever att det inte 

endast är den som insjuknat i stroke som påverkas av det inträffade (Bäckström & Sundin, 

2009). I tidigare forskning framgår att sjuksköterskor uttrycker en vilja att anpassa 

patienters och närståendes förväntningar om vad återhämtning innebär (Bennett, 2016; 

Christiansen & Feiring, 2017). Den relation sjuksköterskor bildar med patienter och 

närstående beskrivs som grundläggande för omvårdnadsarbetet (Barreca & Wilkins, 2008; 

Woon, 2016). Sjuksköterskor ska involvera både patienter och närstående i planeringen och 

utförandet av omvårdnadsarbetet (Orem, 2001; SSF, 2014; SSF 2017). Detta överensstämmer 

med resultatet som visar att stöd från närstående är av betydelse för patienternas 

återhämtning efter en stroke. 

I resultatet framkom att patienterna upplevde att ha ett eller flera mål att sträva mot samt 

känna hopp och motivation som betydande för återhämtningen. I tidigare forskning 

identifieras sjuksköterskors roll genom att främja hopp och minska känslan av hopplöshet 

hos patienterna som har insjuknat i stroke, hopp kan användas som en strategi för att främja 

återhämtning (Struwe et al., 2013; Tutton et al., 2012). Att stödja och informera patienterna 

samt sätta upp rimliga mål ingår i sjuksköterskors pedagogiska strategier i arbetet med 

strokepatienter (Christiansen & Feiring, 2017). Orem menar att människan är förnuftig och 

kapabel till att ta beslut som möjliggör att uppnå mål samt besitter en kapacitet att skaffa sig 

kunskap och motivation för att på bästa sätt vårda sig själv (Wiklund Gustin & Lindwall, 

2012). I resultatet upplevde patienterna motivation som en betydande och avgörande faktor 

för återhämtning, den främsta motivationen var viljan att återfå hälsa och funktioner. Detta 

överensstämmer med tidigare forskning där det framkommer att ett huvudmål i arbetet med 

strokepatienter är att återställa patienters funktionalitet (da Conceição Alves Faria et al., 
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2017). Sjuksköterskor kan genom individuell målsättning främja patienters hopp och 

motivation till återhämtning.  

I resultatet framkom att patienterna upplevde att möjlighet till träning påverkade 

återhämtningen till stor del. Via träning upplevde patienterna en möjlighet till 

självständighet och de upplevde en känsla av att känna sig sedd som människa under 

träningen. Detta överensstämmer med tidigare forskning där det framgår att sjuksköterskor 

anser att funktionell återhämtning är en av de viktigaste omvårdnadsåtgärderna i arbetet 

med patienter som insjuknat i stroke (Park & Han, 2010; Woon, 2016). Sjuksköterskors 

etiska kod beskriver ansvaret gentemot patienter, bland annat genom att främja och 

återställa hälsa (ICN, 2014). Omvårdnad bör i största möjliga mån leda till självständighet 

och oberoende för patienterna (SSF, 2014). Dock framgick även i resultatet en upplevelse hos 

patienterna att de var kontrollerade under träning samt att träningen ej anpassades efter 

individuella behov och förmågor vilket genererade ett ojämnt maktförhållande mellan 

patienterna och vårdpersonalen. I tidigare forskning framgår att sjuksköterskor ansvarar för 

att inge trygghet och respekt i sitt omvårdnadsarbete samt involvera patienter för att hålla ett 

jämnt maktförhållande i vårdrelationen (SSF, 2014). Om det finns olika förväntningar kring 

patienters återhämtning kan missförstånd och missnöje uppstå (Barreca & Wilkins, 2008). 

Orem (2001) menar att sjukdom, bristande kunskap och medvetenhet kan påverka 

människans egenvårdskapacitet. Det är viktig att sjuksköterskor är medveten om dessa 

faktorer då de påverkar patienters delaktighet i vårdandet och medvetenheten gör att 

sjuksköterskor lättare kan anpassa och åtgärda vården för patienter (Orem, 2001).  

Det framkom i resultatet att patienterna upplevde att hur tiden spenderades påverkade 

återhämtningen, både genom att behöva acceptera att återhämtning tar tid och att tiden 

många gånger upplevdes som bortslösad. Tidigare forskning visar att det ingår i 

sjuksköterskors roll att ge tid för utveckling för att skapa en stödjande miljö (Tutton et al., 

2012). Att skapa en stödjande miljö menar Orem (2001) är en hjälpmetod inom 

omvårdnadssystem som sjuksköterskor kan tillämpa. Det framgår även i tidigare forskning 

att sjuksköterskor genom specifika omvårdnadsåtgärder för patienterna kan förkorta 

sjukhusvistelsens längd vilket förknippas med förbättrad återhämtning (Theofanidis & 

Gibbon, 2016). I resultatet framgår dock att patienterna uttryckte en önskan om att få ha 

stannat längre på rehabiliteringsavdelning, de efterfrågade mer tid för återhämtning. Enligt 

Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 2017:30) 3 kap. 1 § är målet att all vårdpersonal ska ge en 

god vård på lika villkor och att den person som bedöms ha det största behovet av vård ska få 

företräde. Därav kan sjuksköterskor vara till stöd vid bedömning av patienters individuella 

behov av tid för återhämtning och hjälpa patienter till en förståelse att sjukhusvistelsen ej 

alltid kan förlängas efter önskemål. 

Det framgick i resultatet att patienterna hade olika upplevelser om vem som ansvarade för 

patienternas återhämtning efter att ha insjuknat i stroke. En del av patienterna ansåg att det 

var deras egen uppgift att ta ansvar för situationen medan andra lade det största ansvaret på 

vårdpersonalen. I tidigare forskning beskrivs sjuksköterskors ansvar vara att samordna och 

utvärdera vården, genom att besitta specifika kompetenser för att samordna vården av 

patienter hjälper detta dem att återvända till ett meningsfullt liv (da Conceição Alves Faria et 

al., 2017). Sjuksköterskors ansvarsområde är omvårdnad, att arbeta evidensbaserat och att 
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vara en ledare i vårdteamet (SSF, 2017). Det framgår även i tidigare forskning att närstående 

upplever det svårt att balansera ansvarsfördelning vilket riskerar att flytta fokus från den 

sjukes framsteg i återhämtningen (Duthie et al., 2015). Närstående beskriver en känsla av att 

övervaka den som insjuknat för att säkerställa återhämtning och hälsa (Wallengren et al., 

2008). Detta överensstämmer med resultatet där patienterna upplevde att närståendes 

negativa reaktioner hindrade dem att ta ansvar för sin egen återhämtning. Resultatet visade 

dock att majoriteten av patienterna upplevde att det var den egna förmågan till ansvar och 

positiv inställning som i hög grad påverkade återhämtningen. Orem menar att människan 

har en förmåga att tänka och värdera sin situation och handla enligt sin bedömning av den, 

detta utgör grunden till människans kapacitet till egenvård (Wiklund Gustin & Lindwall, 

2012). Sjuksköterskor kan genom att tydliggöra vem som ansvarar för omvårdnaden 

underlätta denna tankeprocess för patienter och främja kapaciteten för egenvård.  

Vidare belyste resultatet att hanteringen av olika känslor upplevdes påverka återhämtningen. 

Patienterna upplevde ofta en känsla av frustration vid diskussion om vad som påverkat 

återhämtningen negativt. Känslan av frustration var huvudsakligen relaterat till försämringar 

i fysisk och social funktion. Även en känsla av ilska upplevdes ofta av patienterna i 

kombination med frustration till följd av en känsla av brist på självständighet och kontroll 

över sitt liv. Ilska och frustration var ofta riktad mot en icke fungerande extremitet. Orem 

menar att egenvårdskapaciteten blir beroende av förmågan att uppfatta egenvårdsbehovet, 

när en viss situation ställer så stora krav att människan inte kan hantera behovet av egenvård 

behövs stöd från andra (Wiklund Gustin & Lindwall, 2012). Tidigare forskning beskriver att 

det ingår i sjuksköterskors roll att ge emotionellt stöd samt skapa en stödjande miljö för 

patienterna. Det är viktigt för sjuksköterskor att vara realistiskt hoppfulla i sitt 

förhållningssätt för att undvika att inge falska förhoppningar (Tutton et al., 2012). Det är 

viktigt att sjuksköterskor bemöter patienters känslor och ej negligerar behovet av stöd att 

hantera dessa under återhämtningsprocessen.  

6.2 Metoddiskussion 

Metoden som användes till detta examensarbete var en systematisk litteraturstudie som 

baserats på kvalitativa vårdvetenskapliga artiklar. Denna metod valdes för att den anses 

lämplig för att beskriva bland annat människors upplevelser och den ger en ökad förståelse 

av ett fenomen (Friberg, 2017). Då examensarbetets syfte var att beskriva patienters 

upplevelser av återhämtning efter en stroke valdes en analys med beskrivande syntes utifrån 

Evans (2002). Även en metod med analys av kvantitativa artiklar kan användas för att bidra 

till evidensbaserad omvårdnad, denna metod är mer omfattande och syftar till att söka bevis 

istället för att vara djupgående (Segesten, 2017). Den kvantitativa metoden valdes bort till 

detta examensarbete eftersom den ej är passande för att svara på syftet. Även metoden 

empirisk studie valdes bort, då denna är mer avancerad och tidskrävande. Slutligen uteslöts 

även litteraturöversikt med anledning av att den metoden ger ett mer övergripande 

perspektiv på området. Genom att använda en kvalitativ metod gav det en mer ingående 

förståelse i patienters upplevelser av ett fenomen.  
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Inledningsvis genomfördes databassökningar efter kvalitativa artiklar som var relevanta för 

examensarbetets syfte. CINAHL Plus och MEDLINE var de databaser som användes då dessa 

var bekanta sedan tidigare, vilket ger valet av databaser en styrka relaterat till 

kvalitetskriteriet trovärdighet, då de också är lämpliga för att söka fram vårdvetenskapliga 

artiklar i. I efterhand kan valet av databaser ses som en svaghet då en bredare kunskap om 

vilka alternativ för databaser som fanns utöver dessa hade kunnat införskaffats. För att få 

fram den mest relevanta och aktuella forskningen användes passande sökord som arbetats 

fram och avgränsningar enligt inklusions- och exklusionskriterier som även de gemensamt 

har arbetats fram. Inklusionskriterier som användes var att artiklarna var kvalitativa med 

patientperspektiv, att de avgränsades till att vara högst tio år gamla och att de var granskade 

enligt peer-review. Av totalt sexton artiklar som valdes ut för läsning i fulltext visade sig 

endast elva av dessa svara an på examensarbetets syfte och dessa granskades utifrån Fribergs 

(2017) kvalitetsgranskning för att säkra att de höll en tillräckligt hög kvalité, vilket ger 

examensarbetet en styrka relaterat till kvalitetskriteriet giltighet. Två artiklar som ansågs 

relevanta för syftet hade både ett patientperspektiv och ett perspektiv från vårdgivare, dessa 

valdes ändå att inkluderas då perspektiven tydligt kunde urskiljas och därmed endast 

patientperspektivet ingå i resultatet. En artikel var skriven ur ett långtidsperspektiv och 

handlade specifikt om kvinnor som insjuknat i stroke och en artikel fokuserade på äldre 

strokepatienters upplevelser av återhämtning. Dessa ansågs ändå svara an på syftet då fokus 

har varit att beskriva upplevelser av återhämtning oavsett kön, ålder, tidsram, etnicitet eller i 

vilket land studien har genomförts. 

Analysen påbörjades genom att identifiera nyckelfynd via upprepad läsning av artiklarna. 

Dessa fynd diskuterades och jämfördes för att kontrollera att de svarade an till syftet. Då 

nästan alla fynd var överensstämmande ökar detta trovärdigheten i de fynd som hittats för 

att underbygga ett resultat. Även en minimal feltolkning uppfattades genom att arbeta på 

detta sätt. Vid upprepad genomgång av nyckelfynden placerades dessa i högar indelade i 

teman. Vid indelning till subteman upptäcktes en svårighet i analysmetoden genom att flera 

nyckelfynd ansågs kunna placeras i flertalet subteman vilket försvårade analysarbetet något. 

Genom ytterligare diskussioner och genomgång av nyckelfynden kunde de slutligen placeras i 

korrekta subteman. Analysen genomfördes på så sätt ett flertal gånger innan ett slutgiltig 

resultat framkom vilket ger examensarbetet en styrka relaterat till kvalitetskriteriet 

överförbarhet. 

För att säkra den vetenskapliga kvaliteten i examensarbetet är det viktigt att säkerställa att 

arbetet uppvisar goda kvaliteter och beskrivs på ett tydligt och korrekt sätt. Det är författarna 

till det föreliggande examensarbetet som har det primära ansvaret för att påvisa hur kvalitet 

säkerställs och läsarens ansvar är att kontrollera huruvida författarna lyckats med detta 

(Mårtensson & Fridlund, 2017). Genom att redogöra för sökvägar, kvalitetsgranskning och 

resultatartiklar i bilagor samt refererar tydligt ges läsaren en möjlighet att kontrollera 

kvaliteten relaterat till kvalitetskriterierna trovärdighet och giltighet.  

I ett examensarbete med kvalitativ metod är begreppen trovärdighet, giltighet och 

överförbarhet indikatorer på god vetenskaplig kvalitet (Mårtensson & Fridlund, 2017). 

Trovärdighet är ett kriterium för att utvärdera trovärdigheten i kvalitativa studier (Polit & 

Beck, 2017). Genom begreppet tydliggörs för läsaren att kunskapen som presenteras är rimlig 
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och att resultatet är giltigt (Mårtensson & Fridlund, 2017). I examensarbetet presenteras 

arbetsprocessen tydligt genom hur urval, datainsamling och analys har genomförts. Detta 

innebär att läsaren kan följa och bedöma trovärdigheten i examensarbetet. Vissa teman i 

resultatet är mer omfattande än andra på grund utav fler funna nyckelfynd, dock ansågs alla 

teman och subteman som resultatet visar som lika viktiga för att besvara syftet. En av 

artiklarna hade få nyckelfynd men valdes ändå att inkluderas då dessa ansågs viktiga för 

resultatet.  

Giltighet är ett kvalitetskriterium som avser att slutsatser som gjorts i examensarbetet är 

korrekta och välgrundade, hur sanningsenligt arbetet är och om det kan göras om igen samt 

då nå samma resultat (Polit & Beck, 2017). Genom en kvalitetsgranskning som grundade sig i 

Fribergs (2017) förslag på frågor vid kvalitetsgranskning av kvalitativa artiklar säkerställdes 

giltigheten. Giltigheten stärks också genom att artikelmatrisen är utförlig och noggrant 

beskriven, där graden av kvalitet tydligt går att utläsa. Arbetet kan nå ett liknande resultat 

om det upprepas eftersom resultatet har skrivits med minimal omtolkning. Egna åsikter och 

värderingar ska inte påverka datainsamling eller resultat på något sätt vilket också säkrar 

giltigheten för examensarbetet.  

Begreppet överförbarhet handlar om i vilken utsträckning resultatet kan överföras till andra 

grupper eller sammanhang (Mårtensson & Fridlund, 2017; Polit & Beck, 2017). Ett tydligt 

beskrivet resultat krävs för att bedöma resultatets överförbarhet (Mårtensson & Fridlund, 

2017). Examensarbetet beskriver patienters upplevelser av återhämtning efter en stroke. 

Ambitionen är att resultatet ska vara användbart för sjuksköterskor som arbetar inom 

området även i andra länder. Eftersom återhämtning kan behövas även efter andra 

sjukdomstillstånd vore det önskvärt om resultatet överfördes till sjuksköterskor som vårdar 

även övriga patientgrupper. Då resultatet bygger på artiklar med deltagare av olika kön, ålder 

samt etnicitet anser det öka examensarbetets överförbarhet. 

Examensarbetet har genomförts av två författare vilket ger arbetet en styrka genom att 

möjliggöra för diskussioner under arbetets gång, arbetet har ej fördröjts av några oenigheter. 

Även geografiskt sett så finns en styrka genom kontinuerliga fysiska träffar ha arbetat 

tillsammans och skrivprocessen i examensarbetet har på så sätt underlättats. 

6.3 Etikdiskussion 

I detta examensarbete har de etiska överväganden som presenteras under avsnittet metod 

och material bedömts som relevanta och dessa har tillämpats under hela arbetets gång. Vid 

urval av artiklar till resultatet valdes endast de artiklar som var granskade enligt peer-review 

ut, detta säkerställer att artiklarna är vetenskapligt granskade och erhåller hög kvalitet 

(CODEX, 2018). Referering i examensarbetet har skett i enlighet med APA (2018) för att 

garantera en tydlig presentation av materialet och ge läsaren en möjlighet att granska 

primärkällor som har använts samt undvika plagiering. För att inte förvränga eller påverka 

resultat och datainsamling ska det ej finnas med egna värderingar eller åsikter av innehållet i 

studier (Polit & Beck, 2017). Med detta i åtanke har den egna förförståelsen diskuterats 
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genomgående under arbetet i förhoppning att detta ej har påverkat analys eller resultat. 

Examensarbetets författare har tidigare erfarenhet av ämnet vilket kan ha påverkat 

förförståelsen vilket därför aktivt diskuterats och medvetandegjorts. Det kan dock inte helt 

bortses från att det finns en möjlighet att förförståelsen kan ha haft en inverkan under 

arbetets gång, trots ambitionen att detta ej ska ske. Vid översättning av artiklarna från 

engelska till svenska minimerades feltolkning genom att använda lexikon eller 

uppslagsböcker samt översättningsprogram när ord eller meningsuppbyggnader behövde 

förtydligas på grund utav språkbegränsningar. En gemensam granskning och diskussion 

fördes för att stärka förståelsen av de engelska texterna. Nyckelfynd och citat valdes att 

skrivas ut i arbetet på dess originalspråk för att minimera eventuella förvrängningar, för att 

undvika plagiering finns alltid en tydlig hänvisning till primärkällan. På detta sätt undveks 

arbetet att utsättas för någon form av förfalskning, stöld eller fabricering som enligt CODEX 

(2018) är förbjudet vid forskning. Övriga etiska svårigheter identifierades ej under arbetets 

gång.  

7 SLUTSATS 

Syftet med detta examensarbete var att beskriva patienters upplevelser av återhämtning efter 

en stroke. Resultatet visade att patienterna upplevde ett flertal betydande faktorer för 

återhämtning efter att ha insjuknat i stroke. Att återhämtning är något komplext och väldigt 

individuellt är en slutsats som kan dras av resultatet då det var flertalet varierande faktorer 

som framkom att upplevas under denna process. De starkaste faktorerna utmärkte sig genom 

att vara relaterade till sociala förhållanden, egen inställning och fysisk träning. Att känna 

stöd från vårdpersonal och närstående upplevdes som mycket viktigt för återhämtningen 

men också som något svårt och otillräckligt. En gemensam upplevelse som patienterna 

beskrev var att egen inställning och motivation i hög grad påverkade återhämtningen. Att få 

träna ansågs synonymt med återhämtning och upplevdes därför som en av de mest 

betydelsefulla faktorerna.  

Sjuksköterskor behöver ta hänsyn till att alla dessa olika faktorer kan påverka patienters 

återhämtning och arbeta utifrån ett helhetsperspektiv. Genom att identifiera vilka faktorer 

som upplevs av den individuella patienten underlätta omvårdnadsarbetet och på så sätt 

främja återhämtning.  

7.1 Förslag till vidare forskning 

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

patienters upplevelser av återhämtning. Åtskilliga artiklar hade ett flertal perspektiv och eller 

fokus på rehabilitering som angränsade till fysioterapin vilket begränsade insamling av data. 

Därav anses det finnas ett behov av vidare forskning inom detta ämne för att utöka 
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kunskapen om återhämtning efter en stroke ur ett patientperspektiv relaterat till 

sjuksköterskeprofessionen. Genom att använda en kvantitativ metod kan ett större antal 

deltagare inkluderas och på så sätt ett bredare resultat presenteras. Vidare forskning inom 

området med fokus på begreppet återhämtning ur närståendes och sjuksköterskors 

perspektiv föreslås. Förslagsvis kan det även studeras hur återhämtning upplevs av andra 

patientgrupper.  

Detta examensarbete avsågs bidra till en utökad kunskap och medvetenhet hos 

sjuksköterskor genom att beskriva patienters upplevelser av återhämtning efter en stroke. En 

utökad kunskap och medvetenhet inom området kan bidra till en större förståelse, ett bättre 

stöd, en god omvårdnad samt främja patienters egenvårdskapacitet vilket är fundamentalt 

för sjuksköterskeprofessionen.  
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Analys: Innehållsanalys.  

Land: Danmark.  

Deltagarna upplevde existentiella tankar 

som utan tvekan påverkade upplevelsen av 

rehabiliteringen. Patienterna förväntade 

sig artiga och hjälpsamma sjuksköterskor, 

men upplevde dem inte som genuint 

intresserade eller involverade i 

rehabiliteringsprocessen. Betydande mål 

för rehabiliteringen upplevdes av 

deltagarna som avgörande. 

 

 

Hög 

10 av 14 

poäng 

10) “We’re just sick people, 

nothing else”: ... factors 

contributing to elderly stroke 

patients’ satisfaction with 

rehabilitation. 

Att identifiera faktorer 

som bidrar till 

strokepatienters 

tillfredsställelse av 

Metod: Kvalitativ metod. 

Datainsamling: 

Halvstrukturerade 

intervjuer. 

Att behandlas med respekt och värdighet, 

ses som en individ, behålla integritet, få 

information samt känna förtroende för 

vårdpersonal upplevdes som kärnfaktorer 

som bidrog till patienters tillfredsställelse 

av rehabilitering efter stroke. Missnöjen 

 

Medel 



 

5 

 

Mangset, M., Erling Dahl, T., 

Førde, R., & Wyller, T.  

2008 

Clinical Rehabilitation 

rehabilitering efter 

stroke. 

Deltagare: 12.  

Analys: Fenomenologisk 

analys.  

Land: Norge. 

upplevdes genom närmare beskrivningar 

av situationer som uppkommit i samband 

med rehabilitering. 

9 av 14 

poäng 

11) Dealing with stroke: 

Perspectives from stroke 

survivors and stroke caregivers 

from an underserved Hispanic 

community.  

Torregosa, M., Sada, R., & 

Perez, I.  

2018 

Nursing & Health Sciences 

Att undersöka 

erfarenheter av 

återhämtning efter en 

stroke.  

Metod: Kvalitativ studie.  

Datainsamling: 

Fokusgruppsintervjuer. 

Deltagare: 11.  

Analys: Tematisk analys.  

Land: USA.  

Att hitta mening i livet upplevdes vara det 

övergripande målet för strokepatienter 

genom återhämtning efter en stroke. 

Återhämtningen krävde tid, livsmål, 

viljestyrka, humor och stöd. Personliga, 

ekonomiska, sociala och kulturella faktorer 

spelar en roll i hur återhämtning upplevs.  

 

Medel 

8 av 14 

poäng 



 

1 

 

BILAGA C: KVALITETSGRANSKNING 

Kvalitetsgranskningen av artiklar har genomförts enligt Fribergs (2017) förslag på frågor vid 

granskning av kvalitativa studier. Ett poäng gavs för varje uppfyllt kriterium, för att anse att 

kvalitén var hög krävdes mellan 10-14 poäng, medel 7-9 poäng och låg 0-6 poäng. 

• Finns ett tydligt problem beskrivet? 

 

• Finns teoretiska utgångspunkter beskrivna? 

 

• Finns det en omvårdnadsvetenskaplig teoribild? 

 

• Är syftet tydligt formulerat? 

 

• Finns metoden beskriven? 

 

• Hur är deltagarna beskrivna? 

 

• På vilket sätt har data analyserats? 

 

• Hur kopplas metod och teoretiska utgångspunkter ihop? 

 

• Vad visar resultatet? 

 

• Hur har resultatet tolkats av författarna? 

 

• Vilka argument används? 

 

• Finns det några etiska perspektiv? 

 

• Finns en metoddiskussion? 

 

• Finns en återkoppling till teoretiska antaganden? 
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