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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Patienter som har insjuknat i stroke och deras anhöriga upplever att utförd vård 

av sjuksköterskorna är bristfällig på grund av faktorer som avsaknad av kunskap och 

tidsbrist. Patienter och anhöriga upplever att de behöver mer stöd gällande återhämtning och 

rehabilitering. Problem: Patienters vård och anhörigas stöd kan påverkas negativt på grund 

av sjuksköterskornas bristande kunskap och tid. Syfte: Syftet är att beskriva sjuksköterskors 

upplevelser av att vårda patienter som har insjuknat i stroke. Metod: Tio kvalitativa och 

vårdvetenskapliga artiklar analyserades enligt en systematisk litteraturstudie utifrån Evans 

kvalitativa metod med beskrivande syntes. Resultat: Temat ”Utmaningar i förhållande till 

strokevård” beskriver hur olika faktorer påverkade sjuksköterskorna att uppleva strokevård 

som utmanande. Temat består av subteman; Känslor av frustration, Känslor av otillräcklighet 

och Brist på tid. Temat ”Vikten av kunskap” beskriver sjuksköterskornas upplevelser 

angående att självständigt kunna ta beslut men att samtidigt samarbeta med patienter och 

deras anhöriga. Temat består av subteman; Att kunna samarbeta och Att finna trygghet. 

Slutsats: Sjuksköterskorna beskrev att vården av patienter som har insjuknat i stroke kan 

upplevas både negativt och positivt. De negativa upplevelserna grundades i faktorer som 

tidsbrist, utmaningar och bristande kunskap. De positiva upplevelserna grundades i faktorer 

som gott samarbete och trygghet gällande utförande av strokevård och ansvarstagande. 

Nyckelord: Litteraturstudie, rehabilitering, sjuksköterskor, stöd, upplevelser, återhämtning 

 



ABSTRACT 

Background: Patients with stroke and their relatives experience that offered nursing care is 

insufficient due to factors such as lack of knowledge and time. Patients and relatives feel that 

they need more support regarding recovery and rehabilitation. Problem: The care of 

patients and the support of relatives may be adversely affected due to the lack of nurses’ 

knowledge and time. Aim: The aim is to describe nurses’ experiences of caring for patients 

with stroke. Method: Ten qualitative and care scientific articles were analyzed according to a 

systematic literature study based on Evans qualitative method with descriptive synthesis. 

Results: The theme ”Challenges in relation to stroke care” describes how different factors 

affected nurses to experience stroke care as challenging. The theme consists of subthemes; 

Feelings of frustration, Feelings of inadequacy and Lack of time. The theme ”Importance of 

knowledge” describes the nurses’ experiences regarding the importance of being able to make 

decisions independently and to cooperate with patients and their relatives. The theme 

consists of subthemes; To be able to cooperate and To find safety. Conclusion: The nurses 

described that the care of stroke patients can be experienced both negatively and positively. 

The negative experiences were based on factors such as challenges and lack of both time and 

knowledge. The positive experiences were based on factors such as good cooperation and 

safety regarding the achieved stroke care and accountability. 

Keywords: Experiences, literature study, nurses, recovery, rehabilitation, support
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1 INLEDNING 

Varje år insjuknar allt fler människor i stroke. Vård av patienter som har insjuknat i stroke 

kan utföras på sjukhus, på särskilda boenden, i patienters hem och inom primärvården. Det 

betyder att allmänsjuksköterskor kan möta dessa patienter i sitt dagliga arbete. Patienter som 

har insjuknat i stroke och deras anhöriga kan ge uttryck av sorg och frustration kring den 

förändrande livssituationen. Stroke kan innebära långa och utmanade 

återhämtningsprocesser varav sjuksköterskorna har en betydande roll att stödja patienter 

och anhöriga. Större delen av forskning inom stroke är skrivet utifrån patienters och 

anhörigas perspektiv, hur patienter och anhöriga upplever strokevård och tillhörande 

sjukdomsprocess. Därför väcktes ett intresse att undersöka sjuksköterskornas upplevelser av 

att vårda patienter som har insjuknat i stroke. Genom att belysa sjuksköterskornas 

upplevelser gällande detta kan utförandet av strokevård förhoppningsvis utvecklas och vara 

behjälplig i större utsträckning för patienter och anhöriga. 

Det valda intresseområdet uppkom utifrån två intresseområden som efterfrågades av 

forskargrupper vid MDH/HVV. Intresseområden som kombinerats var sjuksköterskans 

erfarenheter av att vårda äldre med funktionsnedsättning och som sjuksköterska och/eller 

närstående/anhörig stödja patienters återhämtning. Denna kombination ansåg författarna 

av examensarbetet vara lämplig då examensarbetet handlar om både sjuksköterskornas vård 

och stöd gällande patienter som har insjuknat i stroke vilket kan medföra 

funktionsnedsättningar. 

2 BAKGRUND 

I detta kapitel definieras centrala begrepp som kommer användas i examensarbetet. Därefter 

beskrivs stroke följt av omvårdnad vid stroke, tidigare forskning och sjuksköterskans 

ansvarsområde. Slutligen presenteras ett vårdteoretiskt perspektiv av Katie Eriksson och en 

problemformulering. 

2.1 Definition av centrala begrepp 

Nedan görs definitioner av centrala begrepp som används i examensarbetet. Begrepp som 

definieras är kognition och kognitiva funktionsnedsättningar samt rehabilitering. 
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2.1.1 Kognition och kognitiva funktionsnedsättningar 

Kognition innebär hjärnans kapacitet att tänka, reflektera samt erhålla och bearbeta 

information och kunskap. Kognitiva funktionsnedsättningar kan uppstå till följd av olika 

sjukdomar och skador som påverkar hjärnans funktion som exempelvis stroke. Nedsatt 

kognition kan innebära svårigheter att minnas, organisera och planera, ta initiativ, tolka 

information och att lära sig nya saker (Region Uppsala, 2018). 

2.1.2 Rehabilitering 

Rehabilitering innebär att sjukvården på ett optimalt sätt stödjer en persons återhämtning 

efter en skada eller sjukdom. Målet med rehabilitering är att återfå eller förbättra 

funktionsförmågor som exempelvis gång, balans och tal samt att förbättra livskvaliteten. 

Rehabiliteringen ska ske utifrån personens förutsättningar och behov (Socialstyrelsens 

föreskrifter och allmänna råd om samordning av insatser för habilitering och rehabilitering 

[SOSFS], 2007:10). 

2.2 Stroke 

Stroke är ett tillstånd där hjärnans nervvävnad drabbas av syrebrist och är ett samlingsnamn 

för två olika sjukdomstillstånd (Hankey, 2017). Det ena sjukdomstillståndet är hjärninfarkt 

som innebär att en blodpropp har bildats och fastnat i något av hjärnans blodkärl. Det andra 

sjukdomstillståndet är hjärnblödning som innebär att ett blodkärl i- eller ytligt på hjärnan 

har brustit. På grund av syrebristen kan stroke leda till fysiska och kognitiva 

funktionsnedsättningar. Exempel på dessa funktionsnedsättningar är talsvårigheter, 

minnesproblematik, förvirring, förlamning och hjärntrötthet (Hankey, 2017). Riskfaktorer 

för att insjukna i stroke är ärftlighet, kön och hög ålder. Förekomsten av stroke är vanligare 

hos män än hos kvinnor men dödligheten och svårighetsgraden är oftast högre hos kvinnor. 

Andra riskfaktorer är rökning, förmaksflimmer, högt blodtryck och diabetes vilka går att 

behandla eller förebygga (Jönsson, 2016). 

2.3 Omvårdnad vid stroke 

Det är viktigt att noga övervaka tillstånd och parametrar hos patienter som har insjuknat i 

stroke (Jönsson, 2016). Detta är viktigt för att förebygga eventuella försämringar och 

komplikationer som fall, djup ventrombos och trycksår. Parametrar som framför allt behöver 

övervakas är medvetandegrad, elimination, blodtryck, temperatur, rörelseförmåga samt 

vätske- och näringsintag. Medvetandegrad behöver övervakas för att kontrollera patienters 

kommunikations- och orienteringsförmåga samt för att fastställa att inga nytillkomna 

symtom har uppstått. Vid nedsatt kommunikationsförmåga är det viktigt att tala lugnt och 

tydligt för att ge patienter tid att tänka och svara i deras egen takt. Eliminationsproblem är 

vanligt efter stroke och behöver förebyggas. Urinblåsans nerver kan förlamas eller få nedsatt 

känsel och tarmen kan bli förstoppad. För att förebygga problem gällande detta är det viktigt 
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med regelbundna toalettbesök, mobilisering och tillskott av vätska samt fibrer. Vid 

kvarvarande urin i blåsan är kateter en lämplig åtgärd. Fortsatt kan blodtrycket ofta bli 

förhöjt i samband med insjuknande i stroke och behöver åtgärdas för att underlätta för 

hjärnan. Även temperaturförhöjningar behöver övervakas och behandlas då hjärnan är extra 

känslig för detta på grund av de skador som uppstått. Rörelseförmågan kan försämras och 

behöver tränas så fort möjligheten finns. Mobilisering är viktigt för god återhämtning, 

förebyggande av komplikationer och förbättring av blodcirkulationen. Vätske- och 

näringsintag är betydelsefullt att övervaka då smak, aptit och sväljförmåga kan påverkas av 

de skador som tillkommit av stroken. Test av sväljförmåga behöver göras innan intag av 

vätska och näring för att förebygga aspiration. Optimalt näringsintag är även viktigt för god 

rehabilitering och återhämtning eftersom det påverkar ork och fysisk förmåga (Jönsson, 

2016). 

Utöver omvårdnad som fokuserar på fysiska symtom är det även av betydelse att erbjuda 

samtalsstöd. Samtalsstöd är viktigt för att stödja psykiska och emotionella reaktioner som 

kan tillkomma efter insjuknandet i stroke. Cirka en femtedel av patienterna behöver någon 

form av åtgärd gällande detta då förekomsten av dessa reaktioner ökar. Socialstyrelsen 

menar därför att mer personal behöver anställas för att kunna möta dessa behov 

(Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård vid stroke, 2018). Harrison, Ryan, Gardiner 

och Jones (2016) beskriver att patienter som insjuknat i stroke och deras anhöriga upplever 

ett behov av samtalsstöd men att väntetiden för att bli erbjuden denna hjälp är för lång. De 

menar att patienter och anhöriga, på grund av långa väntetider, avstår från att söka hjälp 

eftersom behovet av stöd är aktuellt när hjälpen söks (Harrison et al., 2016). 

2.4 Tidigare forskning 

Nedan presenteras tidigare forskning i två delar. Den första delen är skriven ur ett 

patientperspektiv där upplevelser av att insjukna i stroke och tillhörande vård beskrivs. Den 

andra delen är skriven ur ett anhörigperspektiv där upplevelser av att ha en närstående som 

har insjuknat i stroke beskrivs. 

2.4.1 Patientperspektiv 

Patienter som har insjuknat i stroke upplever att de har förändrats både fysiskt och psykiskt. 

De menar att de inte känner igen sina kroppar efter insjuknandet och att tillståndet kräver 

professionell vård på sjukhus. Upplevelser av sorg och ångest över den nya livssituationen 

menar patienterna är återkommande och att sjukhusvård därför är en viktig del för att få stöd 

och uppmuntran i kampen för återhämtning (Andersson & Hansebo, 2009; Taule, Strand, 

Skouen & Råheim, 2015). Fortsatt beskriver patienter att de känner sig tacksamma över den 

vård som sjuksköterskor utför men att den ibland är bristfällig. De menar att de ibland blir 

exkluderade i planeringen av vården och att det ger dem en känsla av att förlora kontrollen. 

Sjuksköterskorna upplevs stressade av patienterna vilket leder till en känsla av att 

sjuksköterskorna inte hinner med vården kring dem (Lou et al., 2017; Tholin & Forsberg, 

2014). Patienter upplever att det finns brister i sjuksköterskors kunskap gällande strokevård. 
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De beskriver att sjuksköterskorna ibland saknar kunskap gällande strokevård vilket de anser 

visas i sjuksköterskornas osäkra handlande (Tholin & Forsberg, 2014). En upplevelse av 

bristfällig vård anser patienter grundas i att sjuksköterskor ibland inte har tid att stödja deras 

dagliga aktiviteter och att samarbetet mellan dem och sjuksköterskorna saknades. De menar 

att det påverkar deras möjligheter till en god rehabilitering negativt (Lou et al., 2017). Trots 

bristerna upplever patienter att majoriteten av sjuksköterskorna visar empati och 

engagemang. De beskriver att sjuksköterskorna försöker göra dem delaktiga i meningsfulla 

uppgifter för att gynna återhämtningen och att de ger tips på strategier för att uppnå 

framtida mål (Reunanen, Järvikoski, Talvitie, Pyöriä & Härkäpää, 2016). Patienter beskriver 

att sjuksköterskor försöker upprätthålla en trevlig och professionell attityd men att de också 

kan upplevas som upptagna och opersonliga. De anser att detta kan bero på att 

sjuksköterskorna har många patienter att vårda och vissa rutiner att anpassa sig efter. 

Fortsatt beskriver patienterna att detta resulterar i långa väntetider och generella regler 

angående aktiviteter och besök som inte uppfyller deras individuella behov. Därför anser 

patienterna att deras egna hem är bättre lämpade platser för rehabilitering och återhämtning 

eftersom de kan skapa egna rutiner (Lou et al., 2017). Vissa patienter upplever att 

sjuksköterskor hjälper dem att tro på sig själva angående återhämtning efter utskrivningen 

från sjukhuset. De menar att sjuksköterskorna hjälper dem att känna sig trygga inför 

hemgång och att de inger hopp om framtiden (Andersson & Hansebo, 2009).  

Patienter upplever att det är en lättnad att få komma hem från sjukhuset då det ger dem en 

känsla av hopp och att återhämtningen går i rätt riktning (Connolly & Mahoney, 2018). Dock 

beskriver patienter att deras liv har blivit osäkert då de behöver förlita sig på 

sjukvårdspersonal och anhöriga för att få en fungerande vardag. De menar att de har förlorat 

sina tidigare funktioner och att deras hem behöver rekonstrueras på grund av begränsningar 

i kognition och rörelse. Patienterna beskriver att deras nuvarande förmågor inte räcker till 

och att den kvarvarande kapaciteten är mer långsam än innan insjuknandet i stroke 

(Simeone, Savini, Cohen, Alvaro & Vellone, 2015). En upplevelse av skuld relaterat till 

hemgång är vanligt hos patienter. De menar att de är en belastning för deras anhöriga då de 

behöver hjälp med deras vardagliga behov. Fortsatt beskriver patienterna att belastningen 

läggs på anhöriga för att de själva saknar rehabiliteringsstöd från sjukvårdspersonal efter 

utskrivning från sjukhuset (Connolly & Mahoney, 2018; Simeone et al., 2015). Patienter 

upplever att deras behov av hjälp blir ett ytterligare arbete för deras anhöriga att sköta utöver 

anhörigas ordinarie arbeten men att deras stöd är av betydelse för en god återhämtning. De 

menar att deras anhöriga uppmuntrar dem vilket ger dem mod och styrka att fortsätta blicka 

framåt (Arntzen & Hamran, 2016). Patienter beskriver situationen som krävande. De menar 

att det är en ständig kamp gällande att lära känna sina nya kroppar och att förlita sig på 

andra för hjälp. Negativa känslor anser patienterna är oundvikliga, de menar att de måste ha 

en viljestyrka för att överkomma dessa känslor för att rehabiliteringen och återhämtningen 

ska lyckas. Däremot upplever vissa patienter att viljestyrkan inte alltid räcker till då den 

kroppsliga kapaciteten för återhämtning ibland saknas. De menar att kroppen ibland inte 

lyder kommandon vilket gör dem sårbara (Taule et al., 2015). 
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2.4.2 Anhörigperspektiv 

Anhöriga upplever att det är en utmaning att vårda och ta hand om en närstående som har 

insjuknat i stroke. De menar att det läggs ett stort och överväldigande ansvar på dem 

gällande att vårda och stödja deras närstående samtidigt som de måste upprätthålla en 

fungerande vardag (Arntzen & Hamran, 2016; Bulley, Shiels, Wilkie & Salisbury, 2010; 

Bäckström & Sundin, 2010; Sundin, Pusa, Jonsson, Saveman & Östlund, 2018; Wagachchige 

Muthucumarana, Samarasinghe & Elgán, 2018). Anhöriga beskriver att deras liv plötsligt har 

förändrats och att de känner sig oförberedda på detta. De upplever att sjukvården förväntar 

att de ska kunna ta hand om deras närstående medan de själva anser att det tar flera 

månader för dem att känna sig trygga och bekväma med det ansvaret (Bäckström & Sundin, 

2010). Fortsatt beskriver anhöriga att de upplever stor sorg angående den förändrade 

livssituationen då framtidsplaner raserar och byts ut mot ovisshet. De menar att de inte vet 

om relationen mellan dem och deras närstående kommer klara av påfrestningarna till följd av 

stroken och om de klarar av att anpassa sin livsstil (Bulley et al., 2010; Bäckström & Sundin, 

2010; Sundin et al., 2018). Anhöriga beskriver att de glöms bort då deras närstående som är 

sjuka hamnar i centrum. De menar att de själva inte får någon professionell hjälp utan att alla 

resurser är till för deras närstående. För att orka stödja deras närstående som är sjuka anser 

anhöriga att även de behöver stöd men att detta inte erbjuds (Arntzen & Hamran, 2016; 

Bäckström & Sundin, 2010). Fortsatt anser anhöriga att stödet för deras närstående är 

bristfälligt. De menar att de erbjudna resurserna av vården enbart fokuserar på den 

närståendes fysiska problematik och att kognitiva funktionsnedsättningar undanskjuts. Flera 

anhöriga upplever att den största utmaningen grundas i att de inte känner igen deras 

närstående längre på grund av personlighetsförändringar som kan komma till följd av stroke 

(Arntzen & Hamran, 2016; Bulley et al., 2010; Bäckström & Sundin, 2010). 

Anhöriga beskriver att de upplever sig mer som assistenter än familjemedlemmar i sina egna 

hem. De menar att de prioriterar deras närståendes behov framför sina egna och att de 

vårdar deras närstående som är sjuka dygnet runt. Flera anhöriga beskriver att vården av 

närstående är fysiskt krävande och att de får problem med rygg, axlar och nacke på grund av 

detta (Bulley et al., 2010; Wagachchige Muthucumarana et al., 2018). Fortsatt beskriver 

anhöriga att det är påfrestande att behöva går ner i tid på jobbet eller att sluta jobba helt då 

arbetet är en del i den vardagliga strukturen (Bäckström & Sundin, 2010). Anhöriga beskriver 

att deras närståendes insjuknande i stroke leder till att de blir socialt isolerade. De upplever 

att familj och vänner tar avstånd samt att de själva inte kan lämna hemmet en längre stund 

på grund av praktiska skäl då deras närstående inte kan lämnas ensamma (Wagachchige 

Muthucumarana et al., 2018). Egentid och utrymme är något som anhöriga önskar. De vill att 

sjukvårdspersonal tar med deras närstående ut för att uppfylla dessa önskningar men att 

detta brister på grund av att sjukvårdspersonalen är stressade och har otillräckligt med tid 

(Bäckström & Sundin, 2010). Stöd och samtal anhöriga emellan upplevs som en stor tillgång. 

Anhöriga menar att dessa samtal ger dem en känsla av tillhörighet då någon annan förstår 

vilken process de går igenom. De upplever att de kan uppmuntra och stödja varandra och att 

det hjälper dem att bearbeta ångest och oro. Trots de utmaningar som anhöriga möter så 

upplever vissa att de ser ljust på framtiden. De menar att de har klarat av den jobbigaste 

biten av att ha en närstående som har insjuknat i stroke och att det bara kan bli bättre. 

Anhöriga upplever att de orkar fortsätta kämpa och att de med hjälp av det som har hänt 
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klarar av att möta framtida utmaningar. De har fått en mer ödmjuk blick på livet och har lärt 

sig att ta en dag i taget (Bäckström & Sundin, 2010). 

2.5 Sjuksköterskans ansvarsområde 

Till detta avsnitt valdes Hälso- och sjukvårdslagen (HSL, SFS 2017:30) eftersom den 

tydliggör det ansvar sjuksköterskor har gällande samarbete med patienter och anhöriga samt 

de krav som ställs på vårdens kvalitet. Fortsatt valdes kompetensbeskrivning för legitimerad 

sjuksköterska (Svensk sjuksköterskeförening [SSF], 2017) då den beskriver sjuksköterskans 

roll i vården. Till sist valdes International Council of Nurses etiska kod (Svensk 

sjuksköterskeförening [SSF], 2014) eftersom den belyser sjuksköterskors ansvar gällande att 

upprätthålla god yrkeskompetens. 

Utförandet av hälso- och sjukvård ska förebygga ohälsa samt främja självbestämmande och 

integritet. Vården ska vara av god kvalitet, lätt tillgänglig och bygga på respekt. Den enskilda 

människans värdighet och behov ska bejakas. Hälso- och sjukvård inom landsting ska inte 

begränsa den enskilda människans val av vårdgivare och planeringen av vård inom 

landstinget ska samverka med andra organisationer och vårdgivare. Landsting kan överlåta 

ansvaret att utföra hälso- och sjukvård till en kommun inom det landsting som överlämnar 

ansvaret. Denna vård kan utföras i hemmet, på ett särskilt boende och inom primärvården. 

Överlåtelsen av hälso- och sjukvård från landsting till kommun ska ske i samråd med den 

enskilda människan och deras anhöriga om möjligheten finns. Syftet med överlåtelsen är att 

tillgodose den enskilda människans behov av vårdinsatser (Hälso- och sjukvårdslag [HSL], 

SFS 2017:30). Enligt SSF (2017) har de legitimerade sjuksköterskorna som ansvar att utföra 

vård som återger, bibehåller eller förbättrar patienters hälsa. Vården ska hjälpa patienter att 

hantera eventuella sjukdomar, funktionsnedsättningar och hälsoproblem. Fortsatt beskriver 

SSF (2017) att vården ska ta hänsyn till patienters värderingar, tro och integritet samt utföras 

med respekt. Sjuksköterskorna ska utföra vården i samarbete med patienter och deras 

anhöriga samt se till deras individuella behov. Vården ska innehålla individuellt uppsatta mål 

för patienter som sedan ska följas upp och utvärderas (SSF, 2017). Sjuksköterskorna ska även 

skapa en dialog på arbetsplatsen kring implementering av nya arbetssätt och ny kunskap 

(SSF, 2017). Detta beskriver även SSF (2014) då de menar att sjuksköterskorna har som 

ansvar att kontinuerligt upprätthålla deras yrkeskompetenser. Fortsatt beskriver SSF (2014) 

att sjuksköterskorna ska fördela resurser och tillgångar av hälso- och sjukvård jämlikt och 

rättvist. 

2.6 Vårdteoretiskt perspektiv 

Nedan presenteras det vårdteoretiska perspektiv som examensarbetet använder sig av. Det 

valda perspektivet utgår från Katie Erikssons karitativa vårdteori och hennes definition av 

begreppen lidande, hälsa och vårdande relationer. Katie Eriksson är en vårdteoretiker som 

beskriver betydelsen av att se människan som en helhet och att använda sig av ett kärleksfullt 

bemötande i vården. Erikssons (2018) vårdteori med tillhörande begrepp ansågs vara lämplig 
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då den tydligt går att koppla till de skiljaktiga upplevelserna från olika perspektiv som 

examensarbetet beskriver. 

2.6.1 Lidande 

Lidande beskriver Eriksson (2018) som ett tillstånd som eventuellt saknar upplevelse av 

hälsa. Människor som lider uthärdar något som de upplever är påfrestande eller jobbigt. 

Lindring av lidande beskrivs som motivet och grunden för all vård. För att lindra lidande ska 

vårdare ge människor utrymme att få vara patienter. Erbjuden vård ska utföras i enlighet 

med patienters behov och de ska mötas med värdighet och respekt. Vårdare ska finnas till 

hands och gå in i en relation med patienter för att öka möjligheten till att lindra lidande. 

Vårdare ska ha ett medlidande med patienter vilket innebär att de stödjer patienters lidande 

utan att själva ta över det. Medlidande innebär att patienter får en möjlighet att växa och 

utvecklas till de människor som patienterna har för avsikt att vara. Lidande är individuellt 

och formas av de lidande människorna och deras omgivning. Upplevelsen av att lida kan 

förekomma i olika former. Det kan exempelvis vara kroppsligt, själsligt och andligt. Vårdare 

ska kunna stödja lidande patienter oavsett vilken form av lidande de upplever. Genom detta 

stöd kan vårdare hjälpa patienter att uppleva en helhet och ett nytt perspektiv av hälsa 

(Eriksson, 2018). 

2.6.2 Hälsa 

Hälsa beskriver Eriksson (2018) som något människor är och något som inte kan ges. 

Däremot kan människor stödja varandra att vara hälsa. Hälsan är aldrig självklar utan en 

ständig process som kan påverkas av olika omständigheter. Hälsa är ett samspel mellan olika 

faktorer som tillsammans skapar en helhet. Faktorerna innefattar psykisk hälsa som beskrivs 

som sundhet, fysisk hälsa som beskrivs som friskhet samt glädje och tillfredsställelse som 

beskrivs som välbefinnande. Helheten är avgörande för människors upplevelse av hälsa och 

detta kan förekomma i olika dimensioner. Sundhet och friskhet beskrivs som en objektiv 

dimension medan välbefinnande beskrivs som en subjektiv dimension. Helheten kan 

förekomma på olika nivåer och hälsan är i ständig rörelse mellan dessa. Nivåerna är 

görandenivå, varandenivån och vardandenivån. Görandenivån beskrivs som det 

människor gör för att upprätthålla hälsa vilket innebär de beteenden människor använder sig 

av för att undvika ohälsa och uppnå en hälsosam livsstil. Varandenivån beskrivs som en 

eftersträvan av balans i livet där människors behov tillfredsställs. Till sist beskrivs 

vardandenivån som den anpassning människor gör för att uppnå en helhet där lidande inte 

är främmande. Detta innebär att människor i denna nivån har försonats med sina 

livshändelser och sitt lidande vilket bidrar till ett mer lyckosamt liv. Detta betyder att hälsan 

är mångdimensionell och utgör mer än bara människors hälsobehov. Helheten som tidigare 

nämnts syftar till att se människors kropp, själ och ande. Vårdare ska använda sig av denna 

helhetssyn dels för att tillgodose människors behov men även för att tillgodose andra 

aspekter som är oberoende av det eventuella hälsohindret. Vårdare kan hjälpa människor att 

finna en mening med livet och ge hälsa en betydelse. Livets gång beskrivs som en kamp i 

människors existens och kännetecknas av både lidande och hälsa (Eriksson, 2018). 
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2.6.3 Vårdande relationer 

Människor kan stödjas till att uppnå ett nytt tillstånd av hälsa genom den vårdande 

relationen (Eriksson, 2018). Den vårdande relationen mellan patient och vårdare beskrivs 

som grunden i vårdprocessen och vårdandet. Denna vårdrelation innebär ett djup där de 

involverade människorna når varandras innersta vilket betyder att mötet mellan dessa blir 

intimt. Människor får utrymme att uttrycka sina problem, behov och begär till vårdare. I den 

vårdande relationen ska vårdare och människor hjälpa varandra att växa genom att förmedla 

kärlek på ett äkta sätt. Vårdare ska hjälpa människor att uppleva en helhet och för att nå 

detta behöver människor stöd av andra och eventuellt någon form av tro. Genom den 

vårdande relationen ska tro, hopp och kärlek förmedlas för att skapa ett meningsfullt 

vårdande. Tro, hopp och kärlek ska generera en inre kraft, känslor av trygghet samt en 

livsvilja för att motarbeta lidande och finna en mening med livet. Fortsatt ska kärlek visas 

genom osjälviska och omsorgsfulla handlingar i den vårdande relationen mellan människor 

och vårdare (Eriksson, 2018). 

Vårdare ska inte tvinga patienter att vara delaktiga i en vårdande relation (Eriksson, 2018). 

Den vårdade relationen ska bygga på ömsesidighet mellan vårdare och patienter samt 

innehålla mer än bara utbyte av information eller utförande av vård. Vårdrelationen ska ha 

ett djup och en större mening. Patienter får, i den vårdande relationen, lära sig att ge och att 

ta emot men detta tagande och givande ska inte uppfattas som en självklarhet. Detta utbyte 

innebär att ge ut sig själva som människor. I den vårdande relationen ska ett samspel mellan 

vårdare och patienter finnas vilket genererar en öppenhet för ny kunskap. Denna kunskap 

ska hjälpa vårdare att erhålla en god kännedom om patienter som individer och bidra till en 

trygg och djup relation mellan båda partnerna. Vårdrelationen syftar till att människor ska 

uppnå en högre nivå av hälsa. För att uppnå detta måste samspelet mellan vårdare och 

patienter vara optimalt. Samspelet innebär att vårdrelationen ska innehålla en delaktighet 

från olika perspektiv. Patienter ska bjudas in till att vara delaktiga i deras vårdplaneringar 

och vårdares egna delaktighet ska bidra med en upplevelse av engagemang i patienternas liv. 

Delaktighet och engagemang anses vara hälsofrämjande faktorer som bidrar till att lindra 

lindande. Den vårdande relationen ska stödja patienters process mot att uppleva hälsa och 

vården ska vara karitativ vilket innebär att den bygger på kärlek. Kärlek och medlidande är 

av betydelse för att uppnå en god vård och vårdrelation. Vårdrelationen kan uppstå oavsett 

var patienter befinner sig i livet. Den vårdande relationen är en pågående process som 

ständigt utvecklas och beroende på patienters livssituation kan vårdare anpassa valet av 

vårdhandlingar (Eriksson, 2018). 

2.7 Problemformulering 

Tidigare forskning visar att patienter som insjuknat i stroke upplever att de har förändrats 

både fysiskt och psykiskt. Patienter beskriver därför sjukhusvård som en viktig del i deras 

återhämtning men att vården är bristfällig. De menar att sjuksköterskorna är stressade, 

upptagna och har otillräcklig kunskap gällande utförandet av strokespecifik vård. Fortsatt 

beskriver patienter att utbudet av vård efter utskrivning från sjukhuset är otillräckligt. De 

menar att detta leder till att de blir en belastning för deras anhöriga och önskar därför bättre 
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resurser för rehabiliteringsstöd i hemmet. Tidigare forskning visar att anhöriga delar åsikten 

angående belastningen av att vårda en närstående som har insjuknat i stroke. Anhöriga 

upplever att de har ett stort och överväldigande ansvar som de inte känner sig förberedda på. 

De menar att deras liv plötsligt förändrades och att de upplever stor sorg angående den nya 

livssituationen samt att stöd för dem inte erbjuds. Fortsatt beskriver även anhöriga att 

utbudet av vård efter utskrivning är bristfälligt. De upplever att sjukvårdspersonal endast 

fokuserar på deras närståendes fysiska problematik och att de kognitiva 

funktionsnedsättningarna glöms bort. Sjuksköterskor har som ansvar att involvera patienter i 

vården för att kunna tillgodose patienters behov. Vidare ska sjuksköterskor ge stöd som leder 

till att patienter får ett nytt perspektiv på hälsa. På grund av detta kan det därför vara 

intressant att undersöka sjuksköterskors upplevelser av strokevård, om deras upplevelser 

överensstämmer med det patienter och närstående beskriver i tidigare forskning. Genom att 

belysa sjuksköterskors perspektiv i vården av patienter som insjuknat i stroke kan 

förhoppningsvis förutsättningarna för patienters vård förbättras och stöd för anhöriga göras 

mer tillgängligt. 

3 SYFTE 

Syftet är att beskriva sjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter som har insjuknat i 

stroke. 

4 METOD 

Till detta examensarbete valdes metoden systematisk litteraturstudie som var aktuell då 

syftet var att beskriva sjuksköterskors upplevelser. Denna metod ansågs lämplig då 

upplevelser är subjektiva och behöver en ingående beskrivning vilket kvalitativa artiklar 

innehåller. Detta innebär att artiklar av kvalitativ ansats har sökts, kritiskt granskats och 

sedan sammanställts. Sammanställningen av kunskap leder till en beskrivning av ett specifikt 

fenomen och risken för omtolkning minskar. 

Metoden som valts är en systematisk litteraturstudie med beskrivande syntes enligt Evans 

(2002). Denna metod utgår utifrån fyra steg. Det första steget går ut på att söka och 

identifiera artiklar som är relevanta för arbetet. Vid det andra steget läses artiklarna flera 

gånger för att skapa en uppfattning om artiklarna som helhet. Sedan tas nyckelfynd ut från 

varje artikel och sammanställs för att ta ut de delar som svarar på syftet. I det tredje steget 

identifieras och skapas teman. Likheter och skillnader mellan nyckelfynd jämförs och delas 

in i gemensamma teman som kategoriserats. Utifrån teman identifieras subteman som 

tillsammans undersöks. I det fjärde och sista steget beskrivs det specifika fenomenet. 
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Identifierade teman och subteman skapar denna beskrivning och hänvisas till sin 

ursprungsartikel (Evans, 2002). Nedan presenteras urval och datainsamling, dataanalys och 

genomförande samt etiska överväganden. 

4.1 Urval och datainsamling 

För att hitta vårdvetenskapliga artiklar med inriktning mot omvårdad som var relevanta för 

examensarbetet gjordes sökningar i databaserna CINAHL Plus och PubMed. Denna sökning 

är Evans (2002) första beskrivna steg i metoden. Vid sökningen av artiklar användes vissa 

inklusionskriterier. Dessa inklusionskriterier var att artiklarna skulle vara av kvalitativ 

ansats, beskriva sjuksköterskors upplevelser, vara tio år som äldst, skrivna på engelska, svara 

på examensarbetets syfte och vara Peer Reviewed (expertgranskade). Utvalda artiklar från 

CINAHL Plus kunde direkt avgränsas enligt Peer Reviewed medan de utvalda artiklarna från 

PubMed granskades via UlrichsWeb. Granskningen via UlrichsWeb påvisade att tidskrifterna 

som artiklarna var publicerade i är vårdvetenskapliga och därmed var artiklarna Peer 

Reviewed. Exklusionskriterier var artiklar skrivna ur ett anhörig- eller patientperspektiv, som 

inte svarade på examensarbetets syfte och inte höll en tillräckligt hög kvalitet vilket 

resulterade i att de valdes bort. Vid sökningen av artiklar användes olika kombinationer av 

sökord. Sökord som användes var: nurses experience, nursing, stroke patients, experience of 

nurses, stroke rehabilitation, stroke recovery, nurs*, experience, stroke treatment, 

rehabilitation nursing, nursing role, care, stroke care, interview och qualitative. Sökorden 

användes i kombination med orden AND och OR för att sammanlänka orden med varandra, 

denna sökning betecknas som en boolesk sökning (Östlundh, 2017). Använda sökord och 

begränsningar samt resultatet av sökningarna redovisas i Bilaga A. Första urvalet gjordes 

utifrån artiklarnas titel för att se om de svarade på examensarbetets syfte. Om titlarna 

svarade på syftet lästes abstracten där det tydligt klargjordes om artiklarna var relevanta för 

examensarbetet. Därefter valdes tio vårdvetenskapliga artiklar med inriktning omvårdnad ut 

och lästes noggrant. De tio artiklarna kvalitetsgranskades för att öka förståelsen för dess 

innehåll och för bedömning av dess kvalitet. Kvalitetsgranskningen utgick från Fribergs 

(2017) förslag på kvalitativa granskningsfrågor. Nio granskningsfrågor som ansågs relevanta 

för examensarbetet valdes ut och redovisas i Bilaga B. De utvalda granskningsfrågorna kunde 

besvaras med Ja eller Nej varav Ja gav ett poäng. För att artiklarna skulle inkluderas och 

anses vara av hög kvalitet var de tvungna att svara Ja på minst sju av nio granskningsfrågor. 

De tio utvalda artiklarna som inkluderades i examensarbetet presenteras genom en 

artikelmatris i Bilaga C. 

4.2 Dataanalys och genomförande 

I det första analyssteget numrerades artiklarna för att senare underlätta för hänvisningen av 

nyckelfynd till rätt artikel. I analyssteg två lästes alla utvalda artiklar flera gånger och en 

helhetsbild och djupare förståelse skapades. Meningar som ansågs svara på examensarbetets 

syfte, de så kallade nyckelfynden, markerades med överstrykningspenna i artiklarna. De 
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utvalda nyckelfynden från respektive artikel plockades ut och skrevs in i ett nytt dokument. 

Utvalda nyckelfynd diskuterades angående relevans för examenarbetets syfte och 

inkluderades eller exkluderades därefter. Totalt valdes 164 nyckelfynd ut som ansågs svara på 

syftet. Dessa analyssteg gällande grundlig läsning och identifiering av nyckelfynd beskriver 

Evans (2002) som det andra steget i metoden. Dokumentet med nyckelfynd skrevs ut och 

varje nyckelfynd numrerades med tillhörande artikelns nummer. I det tredje analyssteget 

klipptes nyckelfynden isär och lades ut över en bordsyta. Sedan sorterades nyckelfynden i 

högar utifrån identifierade likheter och skillnader tills åtskilda områden skapades. Dessa 

åtskilda områden skapade relevanta teman följt av subteman. Subteman skapades för att få 

en ingående beskrivning av tillhörande tema. Analysen resulterade i två teman och fem 

subteman vilket Evans beskriver som det tredje steget i metoden. I det fjärde steget utifrån 

Evans metod beskrevs det utvalda fenomenet vilket redovisas i resultatdelen i 

examensarbetet. Teman skapade rubriker och subteman skapade underrubriker under 

tillhörande tema. För att styrka de beskrivna upplevelserna som sjuksköterskorna beskrev 

användes citat från de utvalda artiklarna. Nedan i Tabell 1 redovisas exempel på hur 

nyckelfynd mynnar ut i teman och subteman. 

Tabell 1: Exempel på nyckelfynd, tema och subteman. 

Nyckelfynd Subtema Tema 

“Rehabilitation is simply a 

partner dance. You get 

nowhere if you believe 

that you have to take 

control” (Dreyer et al., 2016, 

s. 114). 

Att kunna samarbeta 

Vikten av kunskap ”The nurses consider 

themselves to be the ones 

who should be in overall 

control of the patient’s 

situation. It is a role that 

comes naturally to nurses…” 

(Dreyer et al., 2016, s. 115). 

Att finna trygghet 

4.3 Etiska överväganden 

Examensarbetet har utförts i enlighet med Vetenskapsrådet (2017) och CODEX (2018) för att 

upprätthålla god forskningsetik. Examensarbetet har skrivits i enlighet med dessa för att 

undvika faktorer som förfalskning, fabricering och plagiering. Artiklarna som 

examensarbetet utgår från har kvalitetsgranskats enligt Fribergs (2017) förslag på kvalitativa 

granskningsfrågor. Enligt Vetenskapsrådet är det viktigt att ställa kvalitetskrav på de utvalda 

artiklarna för att nå god kvalitet av examensarbetet som helhet. Samtliga artiklar uppfyllde 
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kravet gällande etiska resonemang eller överväganden vilket påvisar att författarna av 

artiklarna har reflekterat över forskningsetiska krav. De utvalda artiklarna refereras enligt 

American Psychological Association (APA, 2018) vilket tydligt redovisar var inhämtad data 

har hittats. Examensarbetet utgår från Evans (2002) metod av beskrivande syntes för att 

undvika omtolkning. Metoden går ut på att sammanställa de utvalda artiklarnas resultat 

vilket skapar en beskrivning av fenomenet utan egna tolkningar. Artiklarna som valts är 

skrivna på engelska och för att stödja förståelsen av artiklarna har ett lexikon använts för att 

få en rättvis översättning av vissa ord. 

5 RESULTAT 

Nedan presenteras två teman och fem subteman som framkom efter analys av tio 

vårdvetenskapliga artiklar med omvårdnad som inriktning. Det redovisas genom en tabell 

och i löpande text. 

Tabell 2: Teman och subteman 

Tema Subtema 

Utmaningar i förhållande till 

strokevård 

Känslor av frustration 

Känslor av otillräcklighet 

Brist på tid 

Vikten av kunskap 
Att kunna samarbeta 

Att finna trygghet 

 

5.1 Utmaningar i förhållande till strokevård 

Temat Utmaningar i förhållande till strokevård består av tre subteman: Känslor av 

frustration, Känslor av otillräcklighet och Brist på tid. Temat handlar om att inte kunna leva 

upp till patienters och anhörigas förväntningar angående ett snabbt tillfrisknande vilket 

skapade känslor av frustration. Temat handlar även om att det fanns en brist på tid för att 

utföra vården med den kvalitet som sjuksköterskorna önskar och det ledde till att patienters 



 
13 

rehabilitering påverkades negativt. Fortsatt innehåller temat upplevelser av brist på specifik 

utbildning gällande stroke vilket ledde till osäkerhet hos sjuksköterskorna samt om brist på 

personal som påverkade den vård som sjuksköterskorna utförde. 

5.1.1 Känslor av frustration 

Frustration upplevdes av sjuksköterskorna då vissa förväntningar och krav ställdes på dem. 

Sjuksköterskorna beskrev att de förväntades vårda och rehabilitera patienter på ett sådant 

sätt att de återfick sina normala funktioner och kvaliteten från deras tidigare liv innan 

insjuknandet i stroke (Christiansen & Feiring, 2016; Johnson, Cohn & Bakas, 2011; Struwe, 

Baernholdt, Noerholm & Lind, 2013). “A common experience among nurses was that 

patients may not realise the practical consequences that their medical condition may have 

on their daily life during the first weeks after a stroke” (Christiansen & Feiring, 2016, s. 

3243). Fortsatt beskrev sjuksköterskorna att dessa förväntningar och krav kom från patienter 

och anhöriga vilket de upplevde som frustrerande. De menade att det var en utmaning och ett 

stort ansvar som de inte alltid kunde leva upp till. Sjuksköterskorna beskrev att det inte går 

att förutse rehabiliteringens utgång utan att de endast kunde vänta och se då detta var 

individuellt för varje patient (Johnson et al., 2011). Det huvudsakliga ansvaret kring vården 

lades på sjuksköterskorna då de var de enda som hade medicinsk kompetens och 

kontinuerlig kontakt med patienter dygnet runt. Sjuksköterskorna upplevde frustration kring 

bristen av återkoppling och bekräftelse då de önskade att höra om deras arbete gjorde 

skillnad eller om brister fanns i och med deras betydande roll i vårdandet (Dreyer, Angel, 

Langhorn, Pedersen & Aadal, 2016; Johnson et al., 2011; Loft et al., 2017). ”I think it would 

be good to know we make a difference… So i think that sometimes these people have 

complications later on that might have been able to be prevented if we had feedback about 

what those complications are” (Johnson et al., 2011, s. 240). Sjuksköterskorna beskrev att 

återkoppling oftast gavs när vården de utfört var bristfällig vilket de upplevde frustrerande. 

De önskade mer återkoppling gällande de lyckade vårdinsatserna då det skulle bekräfta att de 

utförde ett betydelsefullt arbete (Johnson et al., 2011). 

Sjuksköterskorna beskrev att mötet med patienter som har insjuknat i stroke kunde upplevas 

olika beroende på faktorer som ålder och mående hos patienterna. Sjuksköterskorna beskrev 

att de upplevde en frustration kring att möta patienter som var över 85 år då de hade svårt att 

se hopp för dessa patienter på grund av deras höga ålder. De menade att de föredrog 

att vårda patienter som var i 55 års åldern på grund av detta (Theofanidis, 2015). Dock 

framkom det att sjuksköterskorna ibland favoriserade äldre patienter trots bristen på hopp 

då dessa patienter upplevdes som trevligare och mer pratsamma. Sjuksköterskorna menade 

att yngre patienter var otrevliga i större utsträckning än äldre vilket skapade en frustration. 

Ytterligare frustration upplevdes av sjuksköterskorna då de inte kunde hjälpa alla 

patienter genom allt (White et al., 2014). Två av sjuksköterskorna beskrev följande: 

”When patients are very confused, agitated – well you can´t do much… Depression is 

a very big part… they’re just not going to participate, they just don’t want to… [they have] 

sort of given up in a way” (White et al., 2014, s. 1787). De menade att olika tillstånd kunde 

påverka patienter och att de som sjuksköterskor inte kunde bidra med så mycket som de 

hade önskat vilket de upplevde frustrerande (White et al., 2014). 
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5.1.2 Känslor av otillräcklighet 

Första mötet med patienter som har insjuknat i stroke och deras anhöriga kunde enligt 

sjuksköterskorna ibland skapa en upplevelse av otillräcklighet. Sjuksköterskorna menade att 

det krävdes mer tid att bjuda in familjer i vårdplanen men att det var nödvändigt för att få 

information om patienters tidigare tillstånd. Fortsatt beskrev flera av sjuksköterskorna att de 

upplevde sig osäkra gällande att göra en första patientbedömning av patienters status om 

deras anhöriga inte var närvarande. De menade att de hade otillräcklig information gällande 

patienters tillstånd innan deras insjuknande i stroke (Johnson et al., 2011; Struwe et al., 

2013). Fortsatt upplevde sjuksköterskorna att patienter som har insjuknat i stroke var en 

utmaning att vårda då arbetet med dessa patienter ansågs som fysiskt tungt. Fortsatt beskrev 

de att deras arbetsuppgifter var varierande och ibland ansträngande då dessa patienter 

krävde både omvårdnad och rehabilitering. Sjuksköterskorna beskrev en upplevelse av 

otillräcklighet gällande detta då omvårdnadsarbetet ibland prioriterades bort eftersom det 

ställdes krav på att rehabilitering skulle införas som en del av vården. De menade att 

rehabiliteringen fick övergripande fokus och att den grundläggande omvårdnaden blev 

otillräcklig. Fortsatt beskrev sjuksköterskorna att det krävande arbetet ledde till att de hjälpte 

patienter för mycket vilket motarbetade syftet med rehabiliteringen (Clarke & Holt, 2015; 

Dreyer et al., 2016; Loft et al., 2017). 

Physically demanding work is described as sometimes being a reason to cut 

corners with patient’s care, especially if a patient has servere paresis or severe 

cognitive problems; it was given as a reason to do things “for” instead of “with” the 

patient (Loft et al., 2017, s. 4911). 

Rehabilitering i samband med omvårdad av patienter som har insjuknat i stroke upplevdes 

som en utmaning av sjuksköterskorna. Denna upplevelse ansåg sjuksköterskorna grundades i 

att de hade svårt att självständigt ta på sig rollen att rehabilitera. Sjuksköterskorna beskrev 

att de upplevde en otillräcklighet då deras osäkerhet kring rehabilitering påverkade att de 

assisterade patienter. De menade att de borde ha tålamod och låta patienter själva få utföra 

vissa moment som att knyta skorna eller knäppa skjortan (Clarke & Holt, 2015; Johnson et 

al., 2011; White et al., 2014). På grund av att sjuksköterskorna assisterade istället för att 

stödja patienters självständighet upplevde sjuksköterskorna att rehabiliteringen påverkades 

negativt då patienter inte återhämtade sig tillräckligt fort efter insjuknandet i stroke (White 

et al., 2014). Sjuksköterskorna upplevde att det var utmanande att ge patienter tillräckligt 

med tid och utrymme. De menade att patienter inte alltid förstod att det fanns en innebörd av 

att försöka låta dem mobilisera sig och sköta vissa vardagliga moment själva. De menade att 

patienter ibland inte förstod att det ingick i rehabiliteringen och att de kunde uppleva en 

frustration hos patienter riktat mot dem. Sjuksköterskorna menade att patienters frustration 

gav dem känslor av att vara otillräckliga (Christiansen & Feiring, 2016; Dreyer et al., 2016; 

Johnson et al., 2011). 

5.1.3 Brist på tid 

Sjuksköterskorna beskrev den då rådande tidsbristen som en utmaning. De upplevde att brist 

på tid påverkade dem negativt då de var tvungna att ibland välja bort rehabiliteringen för 
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patienter. De menade att de behövde prioritera andra krav som ställdes på dem trots att 

rehabilitering enligt dem var av vikt i vårdandet av patienter som har insjuknat i stroke (Loft 

et al., 2017). Sjuksköterskorna beskrev en upplevelse av stress och överbelastning som enligt 

dem grundades i känslan av tidsbrist. De ansåg att detta påverkade kvaliteten av vården, 

deras arbetsmiljö och personliga utveckling inom rollen som sjuksköterskor negativt. 

”According to the nurses and nurse assistants, being short of both time and staff is an 

obstacle to the quality of their work and is contraindicated when working with brain 

damaged patients with stroke” (Loft et al., 2017, s. 4911). Fortsatt beskrev sjuksköterskorna 

att tidsbrist även ledde till minskad möjlighet till vidareutbildning inom ämnet stroke som 

enligt dem var viktigt för att kunna utveckla deras kunskaper (Clarke & Holt, 2015; Loft et al., 

2017). 

Sjuksköterskorna beskrev att underbemanning av vårdpersonal var en utlösande faktor för 

tidsbristen. De menade att detta gick ut över både patienter och dem själva. Sjuksköterskorna 

ansåg att personalbristen påverkade patienter negativt då det ledde till förseningar och sämre 

kvalitet av vården som erbjöds (Clarke & Holt, 2015; Johnson et al., 2011; Loft et al., 2017; 

Park & Han, 2010; Struwe et al., 2013). Sjuksköterskorna beskrev att underbemanningen 

påverkade dem då det, precis som tidsbrist, resulterade i brist på utbildning och ökad 

kunskap inom strokespecifikvård. ”At the moment this is just such a busy ward that, we’d 

love to have training sessions every other week but it’s just not possible, we can’t even get 

staff on basic training.” (Clarke & Holt, 2015, s. 1873). Sjuksköterskorna upplevde att deras 

kunskaper var bristande vilket de ansåg ledde till ett osäkert handlande i vårdandet av 

patienter (Park & Han, 2010). Sjuksköterskorna beskrev att de alla saknade strokespecifik 

utbildning men att det behövdes och att de hade deltagit i utbildningar om möjligheten 

fanns. De menade att tidsbrist och begränsningar från arbetsplatsen båda var underliggande 

faktorer (Clarke & Holt, 2015; Park & Han, 2010; Theofanidis & Gibbon, 2016). 

5.2 Vikten av kunskap 

Temat Vikten av kunskap består av två subteman: Att kunna samarbeta och Att finna 

trygghet. Sjuksköterskorna upplevde att samarbetet och utbytet av kunskap mellan dem, 

patienter och anhöriga var av stor vikt för att uppnå god vård. Vissa sjuksköterskor kände sig 

trygga i sin yrkesroll och ansåg sig ha god kunskap samt stor möjlighet för personlig 

utveckling. Sjuksköterskorna upplevde en tillfredsställelse när de kunde se patienters 

utveckling i rehabiliteringen. 

5.2.1 Att kunna samarbeta 

Samarbete mellan sjuksköterskor och patienter upplevde sjuksköterskorna som viktigt i 

vården av patienter vilket också utvecklade deras kunskap. Fortsatt beskrev sjuksköterskorna 

att ömsesidig respekt, öppen dialog, tid samt bejakande av värderingar och normer som 

avgörande för ett bra samarbete (Christiansen & Feiring, 2016; Dreyer et al., 2016; Park & 

Han, 2010; Struwe et al., 2013). Sjuksköterskorna upplevde att de var tvungna att arbeta 

efter dessa principer för att bygga nära relationer till patienter och att detta var grunden för 
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att nå hög vårdkvalitet. De upplevde att nära relationer hjälpte dem att få en tydlig bild av 

hur patienter levde och var innan insjuknandet i stroke. Fortsatt menade de att det var viktigt 

med tålamod då återhämtningsprocessen för dessa patienter kunde vara lång och 

tidskrävande (Dreyer et al., 2016; Loft et al., 2017). Vidare beskrev sjuksköterskorna att de 

upplevde sig vara närmast patienterna och att de genom ett samarbete blev ett team. De 

ansåg även att de i detta samarbete hade som uppgift att skapa hopp och få patienter att 

förstå att det finns ett liv efter en stroke (Dreyer et al., 2016). Sjuksköterskorna upplevde att 

de ibland fungerade som patienters röster och att de var dem som förstod patienter och deras 

önskningar bäst. ”Therefore, they see themselves as the patient’s advocate or voice, and they 

continuously organize and adjust the care and rehabilitation interventions in accordance 

with the patient’s wishes and ability to cope” (Dreyer et al., 2016, s. 113). Det framkom även 

att sjuksköterskorna upplevde lycka när de fick se den utveckling patienter hade genomgått 

och att detta fick dem att känna att de hade gjort gott (Johnson et al., 2011). 

Sjuksköterskorna ansåg att samarbete innebar utbyte av information och kunskap. De 

upplevde att allt fler patienter hade läst på angående innebörden av stroke och att de ibland 

besatt mer kunskap än sjuksköterskorna själva. Sjuksköterskorna såg detta som ett tillfälle 

att lära av varandra och föra en dialog kring vad som var relevant för den individuella 

patienten (Christiansen & Feiring, 2016). Individualitet beskrevs som viktigt av 

sjuksköterskorna då det hjälpte dem att planera, organisera vård och rehabilitering utifrån 

patienters enskilda behov. De upplevde att de delade den process som patienter genomgick 

då sjuksköterskorna fungerade som vägledning och stöd för att patienters mål skulle uppnås. 

Fortsatt beskrev sjuksköterskorna att stöd och vägledning var en strategi för att hjälpa 

patienter att bli mer självständiga och ta kontroll. De menade att de inte skulle assistera för 

mycket utan låta patienter utvecklas i deras egen takt med dem som ett komplement (Loft et 

al., 2017). Sjuksköterskorna upplevde att när detta samarbete lyckades, lyckades hela vården 

och att de tillsammans med patienter jobbade mot samma mål från två olika perspektiv 

(Dreyer et al., 2016). “Rehabilitation is simply a partner dance. You get nowhere if 

you believe that you have to take control” (Dreyer et al., 2016, s. 114). Sjuksköterskorna 

beskrev att de måste skapa ett förtroende hos patienter för att detta samarbete skulle uppnås 

(Dreyer et al., 2016). 

Utöver samarbete med patienter beskrev sjuksköterskorna att samarbete med anhöriga 

spelade en stor roll i vårdandet. “They can play an important part in supporting the patient 

keeping up hope, and contributing to good rehabilitation phase, so they are very, very 

important, the relatives” (Dreyer et al., 2016, s. 114). De menade att anhöriga var en 

möjlighet för dem att stödja och nå patienter på djupet när patienter själva inte kunde 

uttrycka sig. Dessa svårigheter menade sjuksköterskorna kunde uppstå när patienter hade 

talsvårigheter vilket är ett av flera symtom som kan uppkomma efter stroke. Anhöriga kunde 

då bidra med kunskap gällande deras närstående som insjuknat i stroke vilket 

sjuksköterskorna uppskattade. Sjuksköterskorna upplevde att de tillsammans med anhöriga 

kunde hjälpa patienter i processen mot tillfrisknande och att de värderade den delen av att 

vårda patienter som har insjuknat i stroke, samarbetet (Dreyer et al., 2016; Park & Han, 

2010). 
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5.2.2 Att finna trygghet 

Sjuksköterskorna upplevde en trygghet i att vårda patienter som har insjuknat i stroke då de 

ansåg sig ha god kunskap inom ämnet. De menade att deras grundutbildning i kombination 

med arbetserfarenhet inom strokevård ledde till en helhetsuppfattning om vad som var 

viktigt för god omvårdnad av patienter (Clarke & Holt, 2015; Struwe et al., 2013). ”The nurses 

consider themselves to be the ones who should be in overall control of the patient’s situation. 

It is a role that comes naturally to nurses…” (Dreyer et al., 2016, s. 115). Sjuksköterskorna 

ansåg därför att de, tack vare deras goda kunskap, var bäst lämpade att vårda patienter som 

insjuknat i stroke (Clarke & Holt, 2015). Upplevelsen av trygghet påverkade även 

sjuksköterskorna att uppskatta strokevården eftersom det gjorde dem mer självsäkra i deras 

arbete. Med kunskap och trygghet som verktyg kunde sjuksköterskorna hitta en balans 

mellan att utföra omvårdnad och strokespecifikvård av god kvalitet. Sjuksköterskorna 

menade att patienter behövde grundläggande omvårdnad med implementering av 

rehabilitering i det vardagliga aktiviteterna för bästa resultat (Clarke & Holt, 2015; Dreyer et 

al., 2016; Theofanidis & Gibbon, 2016). Trots att sjuksköterskorna tidigare uttryckt att det 

fanns en tidsbrist som hindrade dem att inhämta ny kunskap ansåg vissa sjuksköterskor att 

de inte behövde någon tilläggsutbildning. Sjuksköterskorna menade att ytterligare utbildning 

inte var avgörande för att kunna möta patienters behov (Clarke & Holt, 2015). 

Sjuksköterskorna upplevde att det till största del var de som hade det övergripande ansvaret 

gällande vården av patienter. Ansvarstagande, självständiga beslut samt att kunna införa 

rehabilitering på ett bra och säkert sätt i patienters dagliga rutiner menade sjuksköterskorna 

var ett krav till följd av deras betydande yrkesroll (Dreyer et al., 2016; Clarke & Holt, 2015). 

“Nurses working in stroke care must incorporate stroke specific rehabilitation techniques in 

their care (for example, when helping stroke survivors with positioning, sitting and 

standing, walking, washing, eating and drinking)” (Clarke & Holt, 2015, s. 1874). Fortsatt 

beskrev sjuksköterskorna att de i jämförelse med andra professioner arbetade inom alla 

områden i den strokespecifika vården och var därför delaktiga i all vård och behandling kring 

patienterna vilket de upplevde som en trygghet (Clarke & Holt, 2015). Tryggheten ansågs 

även grundas i sjuksköterskornas varierade arbetstider och uppgifter. Sjuksköterskorna 

beskrev att de kontinuerligt hade en överblick av patienterna då de vårdade dem dygnet 

runt vilket ledde till att de fick en helhetsbild av situationen. De menade att de var 

involverade i all vård kring patienterna gällande omvårdnad, medicinering och rehabilitering. 

Sjuksköterskorna upplevde att de på grund av detta alltid låg ett steg före angående 

eventuella förändringar eller utmaningar (Dreyer et al., 2016; Loft et al., 2017). 

We possess knowledge from all fields, we know what the doctors do and we know 

what the therapists do, we also know what the speech therapist does. We know if a 

chest X-ray is ordered, so we are the ones to tie up all the loose ends … (Dreyer et 

al., 2016, s.115). 

Slutligen ansåg sjuksköterskorna att detta i kombination med deras grundläggande kunskap 

och erfarenheter hjälpte dem att kunna ta trygga beslut kring patienters vård (Dreyer et al., 

2016; Loft et al., 2017). 
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6 DISKUSSION 

Examensarbetets syfte var att beskriva sjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter 

som har insjuknat i stroke. Resultatet i examensarbetet visade att sjuksköterskorna upplevde 

både positiva och negativa aspekter gällande vården av patienter som har insjuknat i stroke. 

De positiva aspekterna belyser upplevelser av gott samarbete och trygghet medan de negativa 

aspekterna belyser upplevelser av otillräcklighet, frustration och tidsbrist. Nedan diskuteras 

examensarbetets resultat mot bakgrundens tidigare forskning, sjuksköterskans 

ansvarsområde samt mot det vårdteoretiska perspektivet. Sedan presenteras en 

metoddiskussion där examensarbetets analys och genomförande diskuteras och slutligen 

diskuteras etiska överväganden. 

6.1 Resultatdiskussion 

I examensarbetets resultat under subtemat Att kunna samarbeta beskrev sjuksköterskorna 

att samarbete mellan dem, patienter och anhöriga var av stor vikt. Sjuksköterskorna 

upplevde att detta samarbete var betydelsefullt för att uppnå god vård. Eriksson (2018) 

beskriver att vårdare har som uppgift att inkludera patienter i planeringen av vården för att 

kunna möta patienters unika behov. Tidigare forskning visar att patienter som har insjuknat i 

stroke upplever att de inte är delaktiga i deras vård då sjuksköterskor ibland generaliserar 

vården istället för att individualisera den. Patienter menar att sjuksköterskorna är stressade 

på grund av tidsbrist vilket de anser kan vara en trolig förklaring till att sjuksköterskorna 

följer de generella riktlinjer som styr vården (Lou et al., 2017; Tholin & Forsberg, 2014). 

Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL, 2017:30) ska vård utföras av god kvalitet och med 

respekt. HSL (2017:30) beskriver även att vård ska utföras i enlighet med patienterna för att 

tillgodose deras behov. Ömsesidig respekt och att ta hänsyn till patienters behov beskrevs av 

sjuksköterskorna under subtemat Att kunna samarbeta vilket betyder att sjuksköterskorna i 

viss utsträckning arbetar i enlighet med HSL (2017:30). Däremot identifierades brister 

gällande detta då tidigare forskning visar att patienter upplever sig exkluderade i deras vård 

(Lou et al., 2017; Tholin & Forsberg, 2014). Sjuksköterskornas beskrivning i examensarbetets 

resultat under subtemat Brist på tid visar att patienters upplevelser gällande stress stämmer 

överens med sjuksköterskornas. Sjuksköterskorna beskrev att tidsbrist påverkade vården och 

deras egen möjlighet till utveckling negativt. Vissa sjuksköterskor menade att de hade 

otillräcklig kunskap gällande strokevård och att de önskade ytterligare utbildning. Patienter i 

tidigare forskning beskriver att sjuksköterskornas bristande kunskap går att identifiera 

genom sjuksköterskornas osäkra handlande (Tholin & Forsberg, 2014). Enligt ICN:s etiska 

kod för sjuksköterskor (SSF, 2014) har sjuksköterskor som ansvar att upprätthålla en god 

kompetens och att nya kunskaper ska implementeras i vården. Författarna av 

examensarbetet ansåg att eget ställningstagande av sjuksköterskorna gällande bristande 

kunskap är av vikt för att god vård ska kunna uppnås. Detta kan styrkas av tidigare forskning 

då både patienter och anhöriga beskriver att vården är av bristande kvalitet på grund av 

sjuksköterskornas otillräckliga kunskap gällande strokevård. Eriksson (2018) beskriver att 

sjuksköterskor både ska kunna ge och ta emot i den vårdande relationen. Detta kan betyda 
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att sjuksköterskorna i större utsträckning behöver ta emot ny kunskap trots att 

sjuksköterskorna under subtemat Att finna trygghet ansåg att de hade god kunskap.  

Eriksson (2018) beskriver att motivet för all vård ska vara att lindra lidande och att det är 

sjuksköterskors uppgift att göra detta. Fortsatt beskriver Eriksson att sjuksköterskor ska 

vandra med de lidande människorna och att det ska hjälpa människorna att utvecklas till de 

personer som de har för avsikt att vara. I examensarbetets resultat under subtemat Känslor 

av frustration framkom det att sjuksköterskorna upplevde deras stödjande roll gällande 

återhämtning och rehabilitering som otillräcklig då vissa patienter och anhöriga ställde 

orealistiska krav. Sjuksköterskorna menade att patienter och anhöriga ibland förväntade sig 

att de skulle vårda patienterna på ett sådant sätt att de skulle återfå deras tidigare 

normaltillstånd. Fortsatt beskrev sjuksköterskorna att utkomsten av rehabiliteringen är 

individuell för varje patient och att patienterna måste ta eget ansvar gällande medverkan och 

engagemang i deras återhämtning. Eriksson (2018) beskriver att sjuksköterskor inte kan ge 

hälsa utan att de endast kan stödja människor att vara hälsa. Detta kan även kopplas till 

kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska (SSF, 2017) som beskriver att 

sjuksköterskor har som ansvar att hjälpa patienter hantera deras eventuella 

funktionsnedsättningar. Tidigare forskning visar att patienter som har insjuknat i stroke 

upplever funktionsnedsättningar då de beskriver att deras kroppar har förändrats både 

psykiskt och fysiskt. Patienter beskriver funktionsnedsättningar som minskad rörelseförmåga 

och kognitiva svårigheter (Andersson & Hansebo, 2009; Taule et al., 2015). Jönsson (2016) 

beskriver att mobilisering är viktigt för att patienters återhämtning ska bli optimal. Detta går 

att koppla till det sjuksköterskorna beskrev under subtemat Brist på tid då de upplevde att 

rehabiliteringen ibland inte prioriterades, vilket kan innebära att patienters behov inte 

tillgodoses. Eriksson (2018) beskriver att patienters behov måste tillgodoses för att förebygga 

lidande och främja hälsa, vilket kan betyda att patienters behov som exempelvis mobilisering 

inte uppfylls och därför kan ett lidande uppstå. Detta bekräftas av tidigare forskning som 

beskriver de anhörigas perspektiv. Anhöriga menar att deras närstående både har fysiska och 

kognitiva svårigheter samt att de upplevs annorlunda på grund av de 

personlighetsförändringar som kan tillkomma efter en stroke. Fortsatt beskriver anhöriga att 

sjuksköterskorna endast fokuserar på vissa delar gällande deras närståendes återhämtning 

och att de därför upplever vården som otillräcklig (Arntzen & Hamran, 2016; Bulley et al., 

2010; Bäckström & Sundin, 2010). Sjuksköterskorna i examensarbetets resultat under 

subtemat Brist på tid beskrev att de ibland måste välja bort vissa arbetsuppgifter. De menade 

att andra krav som exempelvis grundläggande omvårdnad behövde prioriteras istället för 

rehabilitering trots att rehabilitering enligt dem var viktigt. Sjuksköterskorna under subtemat 

Känslor av otillräcklighet beskrev att även omvårdnadsarbetet ibland bortprioriteras för att 

rehabiliteringen skulle implementeras i vården. Författarna av examensarbetet reflekterade 

över detta och kom fram till att både rehabilitering och omvårdnad ibland utförs i otillräcklig 

utsträckning. Här finns en tanke om att denna variation kan bero på patienters olika behov, 

att det som är av störst vikt för varje enskild patient prioriteras. Fortsatt beskrev 

sjuksköterskorna under subtemat Känslor av frustration att de upplevde att patienter som 

har insjuknat i stroke och deras anhöriga inte alltid hade kunskap gällande innebörden av en 

stroke. Eriksson (2018) beskriver att den vårdande relationen ska leda till ett kunskapsutbyte 

mellan vårdare och patienter. Därför anser författarna av examensarbetet att 
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sjuksköterskorna har som uppgift att skapa en dialog med patienter och anhöriga för att 

kunna skapa möjligheter gällande detta kunskapsutbyte. Detta anser författarna skulle kunna 

leda till mer gynnsamma förutsättningar gällande vård av god kvalitet och ökad förståelse för 

de inblandade parternas perspektiv. 

Sjuksköterskorna i examensarbetets resultat under subtemat Att finna trygghet beskrev att 

de upplevde en trygghet gällande deras ansvarskrävande och självständiga yrkesroll. De 

menade att de på ett säkert och bra sätt kunde införa rehabilitering i patienters dagliga 

rutiner. I tidigare forskning framkommer det att patienter som har insjuknat i stroke inte 

delar åsikten angående rehabilitering i de dagliga rutinerna. Patienter beskriver att deras 

vardagliga aktiviteter inte stöttas vilket de anser leder till att de vill fortsätta deras 

återhämtning hemma. Patienter menar att de kan skapa sina egna rutiner hemma och att 

hemmet därför är en mer lämplig miljö att tillfriskna i (Andersson & Hansebo, 2009; Lou et 

al., 2017). Eriksson (2018) beskriver att den vårdande relationen ska ge patienter utrymme 

att uttrycka deras problem, behov och begär. Eriksson menar att detta ska generera en 

öppenhet mellan patienter och vårdare samt att det ska skapa goda möjligheter för patienter 

att uppnå en ny nivå av hälsa. Författarna av examensarbetet anser därför, utifrån den 

strokevård som beskrivs i tidigare forskning, att den vårdande relationen inte är av fullgod 

kvalitet. Detta ansågs då patienter i tidigare forskning tydligt inte upplever en ny nivå av 

hälsa eftersom de istället vill fortsätta deras återhämtning hemma. Möjliga förklaringar 

gällande detta kan vara att patienter eventuellt inte har fått uttrycka sina problem, behov och 

begär som Eriksson (2018) tidigare beskriver. Patienter i tidigare forskning upplever att 

sjuksköterskorna försöker visa engagemang och empati men att faktorer som exempelvis 

tidsbrist hindrar detta (Reunanen et al., 2016). Fortsatt beskriver patienter att 

sjuksköterskorna i viss utsträckning inger hopp och uppmuntran (Andersson & Hansebo, 

2009; Lou et al., 2017). Uppmuntring och ingivande av hopp beskriver Eriksson (2018) ingår 

i den vårdande relationen. Dock beskrev sjuksköterskorna under subtemat Känslor av 

frustration att de kan ha svårt att se hopp för patienter som är över 85 år. Jönsson (2016) 

beskriver att hög ålder är en riskfaktor för att insjukna i stroke. Detta betyder att stroke i stor 

utsträckning förekommer hos patienter som har en högre ålder. SSF (2014) beskriver att 

resurser och tillgångar ska fördelas rättvist och jämlikt för alla patienter. Därför borde 

ingivande av hopp och uppmuntran även ges till de patienter som sjuksköterskorna upplevde 

frustrerande att möta. 

Sjuksköterskorna i examensarbetets resultat under subtemat Känslor av otillräcklighet 

beskrev att patienter som har insjuknat i stroke var en utmaning att vårda. Sjuksköterskorna 

menade att de ofta assisterade patienter istället för att låta dem självständigt sköta vissa 

dagliga moment. De upplevde att de hade otillräckligt med tålamod och att rehabiliteringen 

påverkades negativt. Sjuksköterskorna menade att patienters återhämtning tog längre tid än 

förväntat eftersom patienter självständigt inte tränade deras egna förmågor i tillräcklig 

utsträckning. Eriksson (2018) beskriver att sjuksköterskorna genom deras vårdhandlingar 

ska stödja patienters process mot hälsa och att detta ingår i den vårdande relationen. 

Författarna av examensarbetet reflekterade över om detta kan vara en ytterligare förklaring 

till varför patienter anser att deras hem är en mer lämplig miljö att återhämta sig i. Däremot 

beskriver patienter i tidigare forskning att de önskar ett mer omfattande rehabiliteringsstöd 

efter utskrivning från sjukhuset. Patienter menar att de blir en belastning och ett ansvar för 
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deras anhöriga på grund av att de måste förlita sig på deras hjälp (Connolly & Mahoney, 

2018; Simeone et al., 2015). Anhöriga bekräftar att de upplever vården av en närstående som 

har insjuknat i stroke som ett överväldigande ansvar. Anhöriga beskriver att de är 

oförberedda på den plötsligt förändrade livssituationen och att de upplever sig som 

assistenter i deras egna hem (Arntzen & Hamran, 2016; Bäckström & Sundin, 2010). Hälso- 

och sjukvårdslagen (HSL, 2017:30) beskriver att ansvaret för utförande av vård kan 

överlämnas från landsting till kommun. Vården kan då utföras på olika arenor som i 

hemmet, på särskilt boende eller inom primärvården (HSL, 2017:30). Detta borde resultera i 

att anhöriga inte upplever sig som assistenter i deras hem eftersom vårdbehovet ska kunna 

täckas av en annan utförare. En möjlig förklaring kan däremot vara att tidigare forskning är 

utförd i andra länder än Sverige. Författarna av examensarbetet menar att olika länder har 

egna lagar och riktlinjer att följa vilket betyder att överförandet av vård mellan 

organisationer kan fungera annorlunda beroende på land. Fortsatt beskriver anhöriga i 

tidigare forskning att vården för deras närstående efter utskrivning från sjukhuset är 

bristfällig. De menar att vårdpersonal är stressade och inte stödjer deras närståendes alla 

behov då kognitiva funktionsnedsättningar ofta glöms bort (Arntzen & Hamran, 2016; Bulley 

et al., 2010; Bäckström & Sundin, 2010). Detta går att koppla till det Socialstyrelsens 

nationella riktlinjer för vård vid stroke (2018) beskriver gällande stöd av psykiska och 

emotionella reaktioner. Där beskrivs det att ytterligare resurser behöver tilltas för att kunna 

möta andra omvårdnadsbehov än de fysiska. Detta resulterade i frågeställningar angående 

om det faller sig naturligt för sjuksköterskor att vårda de fysiska funktionsnedsättningarna i 

större utsträckning då de är mer synliga? Eller om kognitiva funktionsnedsättningar och 

emotionella reaktioner är mer komplexa att identifiera och vårda? Detta resulterade i att 

författarna av examensarbetet anser att kunskapen gällande rehabilitering och strokevård 

behöver utvecklas och förbättras.  

6.2 Metoddiskussion 

Examensarbetet är skrivet utifrån Evans (2002) metod som är en systematisk litteraturstudie 

med beskrivande syntes. Denna analysmetod minskar risken för omtolkning då identifierade 

nyckelfynd sammanställs utan egna tolkningar. Examensarbetets syfte var att beskriva 

sjuksköterskors upplevelser vilket bidrog till valet av metod då den endast utgår från 

kvalitativa vårdvetenskapliga artiklar där upplevelser kan beskrivas. Polit och Beck (2016) 

beskriver att forskning av kvalitativ ansats redogör för innebörden av ett specifikt fenomen. 

Fortsatt beskriver Polit och Beck (2016) att en kvalitativ metod ska utföras i enlighet med 

begreppen trovärdighet, giltighet och överförbarhet för att säkerställa att examensarbetet är 

av god kvalitet. Möjligheter till överförbarhet kan dock påverkas på grund av valet av 

kvalitativ metod enligt Polit och Beck (2016) då kvalitativa artiklar utgår från färre antal 

deltagare. De menar också att upplevelser är subjektiva vilket påverkar överförbarheten. 

Genom valet av en litteraturstudie utformades en generell bild av tidigare forskning som 

sedan ledde till en djupare förståelse för det valda fenomenet. Denna metod bidrog till ökad 

förmåga att kunna kritiskt granska och reflektera över det resonemang som framförts i de 

vårdvetenskapliga artiklarna samt en ökad förståelse för artiklarnas utformning. En eventuell 

nackdel med systematisk litteraturstudie som metod skulle kunna vara att artiklarna är 
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utformade enligt författarnas egna preferenser. Dock skulle detta kunna bedömas som en 

förmån då författarna av artiklarna har bearbetat det material som ansågs vara av vikt och 

mest relevant för studiens syfte. Evans (2002) analysmetod ansågs även vara lämplig då den 

tydligt beskriver vilka faser som skulle följas. Utifrån dessa analyssteg sammanställdes 164 

nyckelfynd som refereras till sina ursprungsartiklar för att påvisa en trovärdighet. Det 

övervägdes att göra en allmän litteraturöversikt enligt Friberg (2017) vilket innebär att både 

kvalitativa och kvantitativa artiklar hade använts som underlag för examensarbetet. 

Kvantitativa artiklar är utformade utifrån tabeller med statistik och siffror. Denna metod 

valdes därför bort då syftet var att beskriva sjuksköterskors upplevelser vilket ansågs vara 

svårt med kvantitativa artiklar som underlag. Detta grundades i att upplevelser är subjektiva 

och kräver en djupare förklaring vilka går att identifiera i kvalitativa artiklar medan 

kvantitativa artiklar saknar ingående beskrivningar av fenomenet. Examensarbetet hade 

kunnat genomföras utifrån en empirisk studie som innefattar intervjuer. Intervjuer kan 

användas som tillvägagångssätt för att beskriva och fånga upp subjektiva upplevelser men 

enligt Danielson (2017) är en intervjustudie omfattande och kräver god tid. På grund av att 

examensarbetets tidsbegränsning valdes därför denna metod bort. För att hitta relevanta 

vårdvetenskapliga artiklar med inriktning mot omvårdnad användes databaserna PubMed 

och CINAHL Plus. Användandet av endast två databaser kan ses som en nackdel då 

potentiella artiklar med god anknytning till examensarbetets syfte inte identifierades. 

Fördelen med dessa databaser var att de hade en lättanvänd struktur som skapade 

gynnsammare förutsättningar för artikelsökningarna. För att få fram väsentliga söktermer 

och bra underlag till examensarbetet bokades en bibliotekarie som var behjälplig med detta 

vilket resulterade i en ökad förståelse för olika tillvägagångssätt vid artikelsökning. Genom en 

presentation av examensarbetets metod och analysprocess ökar trovärdigheten av 

examensarbetet samt kan ett liknande resultat uppnås om samma studie skulle genomföras 

(Polit & Beck, 2016). 

För att säkerställa att de utvalda artiklarna var tillförlitliga och av god kvalitet gjordes en 

kvalitetsgranskning utifrån Fribergs (2017) förslag på kvalitativa granskningsfrågor. Denna 

kvalitetsgranskning ansågs vara väsentlig för att säkerställa att artiklarna uppfyllde de 

kriterier som ställts för att kunna inkluderas i examensarbetet. En kvalitetsgranskning ökar 

även examensarbetets giltighet (Henricson, 2017). Det valdes ut totalt nio granskningsfrågor 

som omarbetades och kunde besvaras med Ja eller Nej. För att artiklarna skulle anses vara av 

hög kvalitet och inkluderas i examensarbetet var de tvungna att svara Ja på minst sju av nio 

frågor. Artiklar som svarat Ja på en till tre frågor ansågs vara av låg kvalitet och artiklar som 

svarat Ja på fyra till sex frågor ansågs uppnå medelkvalitet. Alla utvalda artiklar svarade Ja 

på sju till nio frågor och kunde därför inkluderas i studien, detta poängsystem utformades av 

författarna av examensarbetet. De nio granskningsfrågor som valdes ut ansågs vara av god 

relevans utifrån Evans (2002) analysmetod och därför användes inte alla Fribergs (2017) 

förslag på kvalitativa granskningsfrågor. Ytterligare krav ställdes på artiklarna för att de 

skulle inkluderas i examensarbetet vilket enligt Polit och Beck (2016) ökar trovärdigheten. 

Artiklarna skulle vara tio år som äldst för att antal sökträffar skulle begränsas och för att 

resultatet av examensarbetet skulle vara så aktuellt som möjligt. Fortsatt skulle artiklarna 

vara Peer Reviewed vilket kunde avgränsas i sökfunktionerna i databasen CINAHL Plus. 

Utvalda artiklar från databasen PubMed kunde inte direkt avgränsas utifrån Peer Reviewed. 
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Dessa artiklar granskades via UlrichsWeb som påvisade att artiklarna var publicerade i 

vetenskapliga tidskrifter. Artiklarna skulle även vara publicerade på engelska för att 

inkluderas i examensarbetet. För att säkerställa att resultatet av artiklarna har översatts 

korrekt har författarna av examensarbetet läst artiklarna noga och diskuterat betydelsen av 

utvalda nyckelfynd. Författarna av examensarbetet har även använt ett lexikon för att få en 

rättvis översättning av komplexa ord. 

För att undvika avvikelser från examensarbetets syfte under analysprocessen skrevs syftet 

ner på ett papper som hjälp för att hålla syftet i minnet under processen. Vid identifiering av 

nyckelfynd underlättade denna påminnelse då varje nyckelfynd konkret kunde ställas mot 

examensarbetets syfte. Till följd av denna analysprocess kunde 34 nyckelfynd exkluderas. 

Fortsatt sorterades nyckelfynden ut över en bordsyta för att skapa en tydlig överblick av det 

utvalda fenomenet. Genom att separera nyckelfynden från varandra kunde författarna av 

examensarbetet kontinuerligt omfördela nyckelfynden utifrån likheter och skillnader. Utifrån 

en första analys skapades två teman och fyra subteman som sedan efter ytterligare analys 

omfördelades till två teman och fem subteman för att få ett tydligt och korrekt resultat av 

examensarbetet. För att undvika förförståelse eller tolkningar har författarna av 

examensarbetet regelbundet diskuterat och lyft fram svårtolkade meningar eller ord. För att 

säkerställa betydelsen av nyckelfynd har författarna av examensarbetet gått tillbaka och läst 

sammanhanget i ursprungsartikeln för att förstå innebörden. Citat har valts ut och hänvisas 

till sin ursprungsartikel för att understryka att egna tolkningar inte har använts. Användning 

av citat ökar även examensarbetets giltighet (Henricson, 2017). Att ha varit två författare av 

examensarbetet har underlättat denna process då samarbetet har gynnat planering och 

utformande av detta examensarbete. 

6.3 Etikdiskussion 

Detta examensarbete utgår från bearbetat material vilket resulterar i att en etisk prövning 

inte var aktuell. Enligt CODEX (2018) ansvarar författarna av ett arbete för att utvalt 

forskningsmaterial är av hög kvalitet. De utvalda artiklarna har kvalitetsgranskats och 

undersökts för att säkerställa att de är vårdvetenskapliga och av god kvalitet. 

Kvalitetsgranskningen utfördes i enlighet med Fribergs (2017) förslag på kvalitativa 

granskningsfrågor för att undersöka om artiklarna var relevanta för examensarbetets syfte 

och av hög kvalitet. Fortsatt uppfyllde alla de utvalda artiklarna kravet gällande etiska 

resonemang vilket påvisar att etiska överväganden har förekommit hos både författarna av 

artiklarna och av oss som författare av examensarbetet. För att säkerställa att artiklarna var 

vårdvetenskapliga användes sökfunktionen Peer Reviewed i CINAHL Plus och artiklarna från 

PubMed granskades via UlrichsWeb där det framkom att tidskrifterna som artiklarna var 

publicerade i var vårdvetenskapliga. De utvalda artiklarna var publicerade på engelska vilket 

kan ses som en nackdel då ingen av författarna av examensarbetet har engelska som 

modersmål. Översättning av artiklarna kunde stödjas med hjälp av ett lexikon och därav 

minskar risken för feltolkningar. Risken för feltolkningar minskades även på grund av att 

nyckelfynd placerades tillbaka i sin ursprungstext för att analyseras textnära samt för att 

helhetsperspektivet skulle framhävas. Nyckelfynden kunde då undersökas i rätt sammanhang 
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och förvrängningar samt feltolkningar kunde undvikas. Artiklarnas primärkälla framkommer 

tydligt då examensarbetets referenser har skrivits i enlighet med American Psychological 

Association (APA, 2018). Författarna av examensarbetet har inte vägt in egna tankar eller 

åsikter för att fabricera eller tolka resultaten felaktigt. Examensarbetet har en tydlig 

beskrivning av dess metod och resultat vilket kan leda till att en annan skribent kan utföra 

samma arbete med ett liknande resultat. 

7 SLUTSATS 

Examensarbetets syfte var att beskriva sjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter 

som har insjuknat i stroke. Det framkommer i resultatet av examensarbetet att 

sjuksköterskors upplevelser av detta kan beskrivas olika. Sjuksköterskorna beskrev att 

vården av dessa patienter kan leda till upplevelser av utmaningar. Utmaningarna grundades i 

allt från tidsbrist, bristande kunskap, höga krav och underbemanning av personal. 

Sjuksköterskorna beskrev även positiva aspekter gällande gott partnerskap och samarbete 

mellan de själva samt med patienter och anhöriga. Fortsatt beskrev flertalet sjuksköterskor 

upplevelser av trygghet angående ansvarstagande och utförande av strokevård. Slutsatser 

som dras utifrån resultatet är att sjuksköterskorna behöver ytterligare kunskaper gällande 

strokevård trots att vissa sjuksköterskor upplevde sig ha tillräcklig kunskap. Denna slutsats 

grundas i att majoriteten av sjuksköterskorna upplevde sig osäkra vilket också kunde styrkas 

av anhöriga och patienter i tidigare forskning. Den breddade kunskapen kan bidra till utökat 

stöd och en mer optimal återhämtning för patienter som har insjuknat i stroke. Slutligen 

anser författarna av examensarbetet att det är av vikt att belysa den rådande 

underbemanningen. Anställning av mer personal kan bidra till högre vårdkvalitet, mindre 

stress och minskad arbetsbörda som sjuksköterskorna beskrev i resultatet. 

7.1 Förslag på vidare forskning 

Vid sökningen av tidigare forskning framkom det att majoriteten av studierna beskrev 

patienters upplevelser av att insjukna i stroke samt tillhörande rehabiliterings- och 

återhämtningsprocess. Därför föreslår författarna av examensarbetet att vidare forskning kan 

inriktas mot anhörigas perspektiv då forskning gällande detta var svårare att identifiera. 

Ytterligare förslag för vidare forskning är att undersöka sjuksköterskors upplevelser eller 

erfarenheter av strokevård genom en kvantitativ metod. Då kan fler sjuksköterskor 

inkluderas i studien och genom statistik kan eventuellt en generell siffra samt en överblick 

angående bristande kunskap sammanställas. 
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BILAGA A: SÖKMATRIS 
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för 

sökning 

Databas Sökord Urval Antal 

träffar 

och lästa 

titlar 

Antal 

lästa 

abstract 

Antal 

lästa 

artiklar 

Antal 

valda 

artiklar 

15/11-18 CINAHL 

plus 

Nurses 

experience AND 

nursing AND 

stroke patients 

Peer 

reviewed, 

English, 

2008–

2018 

88 8 5 2 

15/11-18 CHINAL 

plus 

Experience of 

nurses AND 

stroke 

rehabilitation 

OR stroke 

recovery 

Peer 

reviewed, 

English, 

2008-

2018 

61 6 4 1 

19/11-18 CINAHL 

plus 

Nurs* AND 

experience OR 

view AND 

stroke 

treatment 

Peer 

reviewed, 

English, 

2008–

2018 

15 2 2 1 

19/11-18 CINAHL 

plus 

Nurs* AND 

experience OR 

view AND 

stroke 

rehabilitation 

OR stroke 

recovery 

Peer 

reviewed, 

English, 

2008–

2018 

50 4 1 2 

19/11-18 CINAHL 

plus 

Rehabilitation 

nursing AND 

stroke 

rehabilitation 

AND nursing 

role AND care 

Peer 

reviewed, 

English, 

2008–

2018 

82 3 2 2 

16/11-18 PubMed Nurses 

experience of 

AND stroke care 

AND interview 

OR qualitative 

10 years 29 5 3 2 
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BILAGA B: KVALITETSGRANSKNING AV ARTIKLAR 

Denna kvalitetsgranskning utgår från Fribergs (2017) förslag på kvalitativa 

granskningsfrågor. 

 

Svar Ja gav ett poäng och svar Nej gav noll poäng. Hög kvalitet: 7–9 poäng. Medel kvalitet: 4–6 

poäng. Låg kvalitet: 1–3 poäng. 

 

Frågor 

Artiklar 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

Finns det ett tydligt problem 

formulerat? 

Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Finns det ett syfte? Är det klart 

formulerat? 

Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Finns en tydlig metod beskriven? Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Finns ett tydligt urval beskrivet? Är 

antalet deltagare, deras ålder och 

kriterier beskrivna? 

Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Finns en dataanalys beskriven? Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Finns det ett tydligt resultat beskrivet? Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Finns det några etiska resonemang eller 

överväganden? 

Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Finns det en metoddiskussion? Ja Nej Nej Ja Nej Nej Nej Nej Nej Ja 

Finns de någon teoretisk utgångspunkt? Ja Ja Ja Nej Ja Ja Ja Nej Nej Nej 

Antal poäng 9/9 8/9 8/9 8/9 8/9 8/9 8/9 7/9 7/9 8/9 
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BILAGA C: ARTIKELMATRIS 

Artikelnummer, 

Författare, 

Titel, 

Tidskrift, 

Årtal 

Syfte Metod Resultat Kvalitet 

1. Christiansen, 

B. & Feiring, M. 

Challenges in 

the nurses role 

in 

rehabilitation 

contexts 

Journal of 

Clinical 

Nursing, 

2016 

Att belysa sjuksköterskors 

upplevelser av särskilda 

utmaningar som de 

upplever vid möten med 

patienter på 

rehabiliterings-

avdelningar. 

En kvalitativ studie. 

3 fokusgrupper 

intervjuades. Deltagarna 

var 15 sjuksköterskor 

som jobbar på 3 olika 

rehabiliteringsenheter 

som främst berör stroke 

och huvudskador. 

Hermeneutiskt 

tillvägagångssätt för 

analys. 

Det identifierades 3 

huvudsakliga teman 

angående 

utmaningar i 

vårdandet av 

patienter som 

insjuknat i stroke. 

Detta berör 

förväntningar från 

patienter och deras 

familj, att stödja och 

informera samt att 

känna igen 

patienters kunskap. 

9/9 

Hög 

kvalitet 

2. Clarke, D. & 

Holt, J. 

Understanding 

nursing 

practice in 

stroke units: a 

Q-

methodological 

study 

Journal of 

Disability and 

Rehabilitation, 

2015 

Att identifiera 

sjuksköterskors 

sysselsättningsperspektiv 

och engagemang som 

jobbar med stroke-

överlevare. 

En kvalitativ studie. 

Q-metodologisk studie 

av 63 multidisciplinära 

vårdpersonal från en 

strokeenhet och semi-

strukturerade intervjuer 

med 27 vårdpersonal 

från en strokeenhet i 

Storbritannien. 

PQ-metoden som 

tillvägagångssätt för 

analys. 

Sjuksköterskorna 

upplever att det inte 

finns tid till att 

utbilda sig specifikt 

inom området stroke 

pga. brist på tid. Det 

framkom även att 

sjuksköterskorna har 

en stor och 

avgörande roll 

genom hela 

vårdtillfället då de är 

tillgängliga dygnet 

runt för patienterna 

till skillnad från 

terapeuter eller 

fysioterapeuter som 

endast jobbar vissa 

bestämda tider. 

8/9 

Hög 

kvalitet 

3. Dreyer, P., 

Angel, S., 

Langhorn, L., 

Pedersen, B. & 

Aadal, L. 

Nursing Roles 

Att beskriva 

sjuksköterskornas erfarna 

roller och funktioner vid 

rehabilitering av patienter 

som insjuknat i stroke. 

En kvalitativ studie. 

19 sjuksköterskor som 

jobbar med patienter 

som insjuknat i stroke 

intervjuades och delades 

Sjuksköterskorna 

upplever att det är av 

stor vikt att lära 

känna patienterna 

för att kunna bry sig 

och bemöta dem 

grundläggande 

8/9 

Hög 

kvalitet 



 

 
2 

and Functions 

in the Acute and 

Subacute 

Rehabilitation 

of Patients With 

Stroke: Going 

All In for the 

Patient 

Journal of 

Neuroscience 

Nursing, 

2016 

in i 3 fokusgrupper.  

Fenomenologiskt 

hermeneutiskt 

tillvägagångssätt för 

analys. 

behoven. 

Sjuksköterskorna 

anser att dessa behov 

alltid ska inkludera 

att jobba med 

rehabilitering och att 

jobba tillsammans 

med patienters 

närstående samt att 

ett patientperspektiv 

ska inkluderas. 

4. Johnson, M., 

Cohn, J. & 

Bakas, T. 

Emergency 

Department 

Nurses 

Perceived 

Barriers and 

Facilitators to 

Caring for 

Stroke Patients 

Journal of 

Neuroscience 

Nursing, 

2011 

Att beskriva 

sjuksköterskors 

upplevelser av att vårda 

patienter som insjuknat i 

stroke. 

En kvalitativ studie. 

Fokusgrupper med totalt 

10 deltagande 

sjuksköterskor som 

jobbar inom 

akutsjukvård 

intervjuades. 

Tematiskt 

tillvägagångssätt för 

analys. 

Studien resulterade i 

3 större teman 

rörande 

sjuksköterskornas 

bekvämlighet av att 

vårda patienter som 

insjuknat i stroke, 

återkoppling 

angående 

sjuksköterskornas 

utförande och dess 

resultat samt om 

problem som 

personalrekrytering, 

olika prioriteringar 

samt om 

patienternas och 

deras familjers 

behov.  

8/9 

Hög 

kvalitet 

5. Loft, M., 

Poulsen, I., 

Esbensen, B., 

Iversen, H., 

Mathiesen, L. & 

Martinsen, B. 

Nurses and 

nurse assistants 

beliefs, 

attitudes and 

actions related 

to role and 

function in an 

inpatient stroke 

rehabilitation 

Att utforska 

sjuksköterskors och 

undersköterskors 

övertygelser, attityder och 

handlingar som är 

relaterade till deras 

funktion i en 

sjukhusbaserad 

rehabiliteringsenhet för 

patienter som insjuknat i 

stroke. 

En kvalitativ studie. 

Studien bygger på 

iakttagelser av 

deltagarna under en 

månad samt intervjuer 

av deltagarna som var 8 

sjuksköterskor och 6 

undersköterskor i 

Danmark. 

Induktivt och deduktivt 

tillvägagångssätt för 

analys. 

Sjuksköterskorna 

beskriver att deras 

jobb handlar om en 

process mot 

någonting bättre och 

att nå mål och 

framsteg. 

Sjuksköterskorna 

upplever att 

möjlighet till 

utveckling är nyckeln 

för annars anser de 

att det inte finns en 

mening med 

rehabilitering. Vissa 

sjuksköterskor 

9/9 

Hög 

kvalitet 



 

 
3 

unit – a 

qualitative 

study 

Journal of 

Clinical 

Nursing, 

2017 

upplever även deras 

roll som 

underskattad då 

vissa patienter anser 

att fysioterapeuter är 

mer lämpliga för att 

vårda patienter som 

insjuknat i stroke. 

6. Park, Y. H. & 

Han, H. R. 

Nurses 

Perceptions and 

Experiences at 

Daycare for 

Elderly With 

Stroke 

Journal of 

Nursing 

Scholarship, 

2010 

Att beskriva 

sjuksköterskors 

upplevelser av att jobba 

på ett dagcenter för 

patienter som insjuknat i 

stroke i Korea. 

En kvalitativ studie. 

Blandad metod som 

innehåller beskrivande 

formulär och sedan 

intervjuer med olika 

fokusgrupper med totalt 

96 deltagande 

sjuksköterskor. 

Tematiskt 

tillvägagångssätt för 

analys. 

Studien resulterade i 

fem teman beskrivna 

av sjuksköterskorna: 

att ge samma 

standardvård, 

bristande samarbete 

med familj, konflikt 

med annan personal 

pga. otydlighet, brist 

på utbildning och 

behov av 

kvalitetskontroll och 

övervakning. 

8/9 

Hög 

kvalitet 

7. Struwe, J., 

Baernholdt, M., 

Noerholm, V. & 

Lind, J. 

How is nursing 

care for stroke 

patients 

organised? 

Nurses views 

on best 

practices 

Journal of 

Nursing 

Management, 

2013 

Att beskriva 

sjuksköterskors 

upplevelser av att 

organisera strokevård. 

En kvalitativ studie. 

Semi-strukturerade 

intervjuer av 

sjuksköterskor som 

jobbar på 4 olika enheter 

för strokevård i 

Danmark. 

Konventionell 

innehållsanalys som 

tillvägagångssätt. 

Sjuksköterskorna 

anser att kontinuitet 

är viktigt för att 

uppnå hög kvalitet 

av vård samt att 

deras kompetens, 

samarbete, 

engagemang och 

resurser spelar stor 

roll i vårdandet av 

patienter som 

insjuknat i stroke. 

7/9 

Hög 

kvalitet 

8. Theofanidis, 

D. 

A qualitative 

study on 

discrimination 

and ethical 

implications in 

stroke care in 

Att undersöka upplevelser 

och etiska förhållanden 

hos vårdpersonal på ett 

grekiskt sjukhus angående 

strokevård samt att 

diskutera diskriminering 

av patienter som vårdas 

för stroke. 

En kvalitativ studie. 

Intervjuer av 12 

sjuksköterskor som 

jobbar med patienter 

som insjuknat i stroke. 

Tematiskt 

tillvägagångssätt för 

Resultatet visar att 

vissa sjuksköterskor 

hellre vårdar yngre 

patienter som 

insjuknat i stroke 

pga. faktorer som 

hopp och framtid 

medan andra 

sjuksköterskor 

7/9 

Hög 

kvalitet 



 

 
4 

contemporary 

Greece 

Journal of 

Vascular 

Nursing, 

2015 

analys. föredrar att vårda 

äldre patienter som 

insjuknat i stroke 

pga. att de är mer 

pratsamma och 

trevliga. 

9. Theofanidis, 

D. & Gibbon, B. 

Exploring the 

experiences of 

nurses and 

doctors 

involved in 

stroke are: a 

qualitative 

study 

Journal of 

Clinical 

Nursing, 2016 

Att beskriva de aktuella 

strokeomsorgs- 

arrangemangen i 

Grekland samt att 

utforska vård, kompetens 

och attityder inom 

omvårdnads- och 

medicinsk personal 

angående hantering och 

strokekompetens. 

En kvalitativ studie. 

Halvstrukturerade 

intervjuer av 6 läkare 

och 15 sjuksköterskor 

från olika sjukhus. 

Tematiskt och 

etnografiskt 

tillvägagångssätt för 

analys. 

Sjuksköterskorna 

från ena sjukhuset 

ansåg sig vara säkra i 

sin vård av patienter 

som insjuknat i 

stroke och de anser 

att deras roll är att 

intensivt övervaka 

och observera 

patienterna. De 

andra 

sjuksköterskorna 

ansåg sig sitt jobb 

vara ett vanligt 

rutinjobb. 

7/9 

Hög 

kvalitet 

10. White, J., 

Alborough, K., 

Janssen, H., 

Spratt, N., 

Jordan, L. & 

Pollack, M. 

Exploring staff 

experience of 

an ”enriched 

environment” 

whitin stroke 

rehabilitation: 

a qualitative 

sub–study 

Journal of 

Disability and 

Rehabilitation, 

2014 

Att utforska upplevelser 

hos sjuksköterskor som är 

involverade i en 

pilotstudie som 

undersöker möjligheten 

för ”enriched 

environment” i en 

rehabiliteringsavdelning. 

En kvalitativ studie. 

Halvstrukturerade 

intervjuer av 9 

sjuksköterskor som 

jobbar på en stroke-

rehabiliteringsavdelning. 

Induktivt och tematiskt 

tillvägagångssätt för 

analys. 

Det finns en generell 

oro att patienter som 

insjuknat i stroke är 

för stillasittande. 

Sjuksköterskans roll 

är beroende av 

patienternas behov. 

Sjuksköterskorna 

anser att familjen 

spelar en stor roll i 

vården och att ökad 

aktivitet för 

patienterna minskar 

arbetsbelastningen. 

7/9 

Hög 

kvalitet 
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