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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Forskning visar att när patienter är delaktiga i sin omvårdnad påverkas 

återhämtningen positivt. Stroke innebär ofta lång återhämtningsprocess och är en av 

Sveriges största folksjukdomar. Sjuksköterskorna har en central roll i patienters omvårdnad 

efter insjuknandet. För att minska risken för komplikationer efter stroke ska 

sjukvårdsinsatser påbörjas så fort som möjligt och anpassas efter patienters individuella 

tillstånd. Problem: Patienter beskriver oro över det förändrade livet. Syfte: Att beskriva 

sjuksköterskornas upplevelser av att ge omvårdnad till patienter med stroke på somatisk 

vårdavdelning. Metod: Tolv kvalitativa artiklar analyserades enligt beskrivande syntes. 

Resultat: Sjuksköterskorna beskrev att de hade en central och betydande roll i patienters 

omvårdnad. De beskrev att tidsbrist påverkade kvalitén på omvårdnaden. Att arbeta i team 

tillsammans med andra professioner beskrev sjuksköterskorna som viktigt för att nå 

gemensamma mål i omvårdnaden. Vikten av att skapa kontinuitet i omvårdnaden beskrev 

sjuksköterskorna som betydande. Sjuksköterskorna beskrev en önskan om vidareutbildning 

inom strokevård. Slutsatser: Sjuksköterskorna beskrev kroppsligt och mentalt stöd som en 

viktig del i omvårdnaden av patienter. De strävade efter att involvera patienten och 

patientens närstående i planerad omvårdnad. Sjuksköterskorna beskrev att tidsbrist 

påverkade kvalitén på omvårdanden och uttryckte en önskan om vidareutbildning inom 

strokevård.  

Nyckelord: Litteraturstudie, omvårdnad, patienter, vårdrelation och återhämtning.  

 

  



ABSTRACT 

Background: Research shows that when patients are involved in their nursing care, the 

recovery is positively affected. Stroke often involves a long recovery process and is one of 

Sweden's largest public diseases. The nurses have a central role in the care of patients after 

the illness. In order to reduce the risk of complications after stroke, healthcare efforts must 

be started as soon as possible and adapted to the patients' individual conditions.  

Problem: Patients describe concerns about the changed life. Aim: To describe the nurses' 

experiences of giving nursing to patients with stroke at somatic care ward. Method: Twelve 

qualitative articles were analyzed according to descriptive synthesis. Result: The nurses 

described that they had a central and significant role in patient care. They described that lack 

of time affected the quality of the nursing care. Working in teams together with other 

professions described the nurses as important in order to achieve common goals in nursing. 

The importance of creating continuity in nursing care described the nurses as significant. The 

nurses described a desire for further training in stroke care. Conclusions: Nurses described 

physical and mental support as an important part of patient care. They sought to involve the 

patient and the patient's relatives in planned nursing. The nurses described that lack of time 

affected the quality of the nursing care and expressed a desire for further training in stroke 

care. 

Keywords: Literature study, nursing, patients, care relationship and recovery. 
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1 INLEDNING  

Intresset för valt område kommer som förslag från Mälardalens högskolas forskargrupp 

MDH/HVV. Vidare har vi bägge begränsade erfarenheter i omvårdnad av patienter som 

insjuknat i stroke och upplevde att en fördjupning inför vårt kommande arbete som 

sjuksköterskor är motiverat då vi med största säkerhet kommer att träffa patienter som 

insjuknat i stroke oavsett arbetsplats. Genom att uppmärksamma sjuksköterskornas 

upplevelser av att vårda patienter som insjuknat i stroke kan större förståelse skapas för 

omvårdnadsbehovet inom strokevård. Av det vi erfarit i mötet med patienter som insjuknat i 

stroke beskriver vi bägge ofta andra former av omvårdnadsbehov än med exempelvis 

patienter som inkom på grund av infektion eller andningsproblematik. Omvårdnadsbehovet 

vi båda upplevde inriktade sig mer till känslomässigt stöd, kommunikationsproblematik och 

nedstämdhet. Genom valt ämne kan vidare förståelse för sjuksköterskornas upplevelser vid 

omvårdnad av patienter som insjuknat i stroke utvecklas och kunskaper om hur patienters 

återhämtning kan stödjas i omvårdnaden.  

2 BAKGRUND 

Nedan beskrivs centrala begrepp, aktuella lagar och styrdokument. Vidare beskrivs tidigare 

forskning utifrån patienter och patienters närståendes perspektiv samt val av teoretiskt 

perspektiv utifrån Erikssons vårdteori. Avsnittet avslutas med en problemformulering. 

2.1 Definitioner av centrala begrepp 

Nedan definieras begreppen stroke och omvårdnad vid stroke. 

2.1.1 Definition av stroke 

Stroke är den tredje största folksjukdomen i Sverige och innebär ofta långa 

återhämtningsprocesser för den som insjuknar (Socialstyrelsen, 2018). Stroke är ett 

samlingsnamn för hjärninfarkt och hjärnblödning som leder till syrebrist i hjärnan. Enligt 

Socialstyrelsen (2018) insjuknar cirka 25 000–30 000 personer i Sverige i stroke varje år. 

Stroke kan leda till allvarliga funktionsnedsättningar eller död. Risken minskar om 

behandling sätts in fort i det akuta skedet. Antalet män som insjuknar är större än antalet 

kvinnor och medelåldern vid insjuknandet är cirka 75 år hos båda könen. Risken att insjukna 

ökar med stigande ålder. Riskfaktorer för stroke är bland annat diabetes mellitus, 



2 

hjärtsjukdomar, hypertoni och rökning (Jönsson, 2016). Icke påverkbara riskfaktorer är kön, 

ålder och ärftlighet. Två undergrupper av stroke finns. Hjärninfarkt som beror på blodpropp i 

hjärnan som blockerar ett eller flera kärl och hindrar blodet från att syresätta vävnad. 

Syrebrist uppstår i området vilket leder till att nervceller dör och skador i hjärnan uppstår. 

Kroppens temperatur påverkar förloppet av stroke. Högre temperatur i kroppen resulterar i 

att fler nervceller dör. Genom att bibehålla cirkulation i områdena utanför skadan kan 

nervceller räddas. Modern strokevård grundar sig på teorier för att begränsa hjärnskadan. 

Hjärnblödning orsakas av att kärlen är åderförkalkade och sköra. Vid högt tryck kan de brista 

och blod tränger då ut i hjärnvävnaden. Vävnaden i hjärnan irriteras av blodet och blir 

skadad. Svullnad uppstår runt frisk vävnad. Så småningom absorberas blodet, 

inflammationen lägger sig och läkning sker. Skadans påverkan på kroppen är beroende på 

var skadan är lokaliserad. Komplikationer som kan uppstå efter stroke är afasi, 

eliminationsproblem, nutritionsproblematik, minskad styrka eller rörelser i extremiteter och 

trötthet. Funktionsnedsättningar efter stroke kan både vara fysiska eller kognitiva (Jönsson, 

2016). För att minska risken för allvarliga komplikationer efter insjuknandet i stroke 

beskriver Jönsson (2016) att återhämtning bör startas omgående efter insjuknandet. Något 

även Ericsson och Ericsson (2012) beskriver och nämner även att återhämtning efter stroke 

handlar till stor del om att träna upp förlorade funktioner men även att finna nya 

tillvägagångssätt för patienter att utföra uppgifter. Enligt Jönsson (2016) stimulerar fysisk 

aktivitet nybildning av nervceller som främjar återhämtning av hjärnan efter stroke. 

Återhämtning av hjärnan kan alltså ske under lång tid efter insjuknandet. Utöver 

omfattningen på skadan i hjärnan så påverkas en stor del av återhämtning av känslomässig 

inställning, motivation och vilja. Målet med återhämtning efter stroke bör enligt Ericsson och 

Ericsson (2012) fokuseras på att minska patienters upplevelser av sin funktionsnedsättning 

som hinder. 

2.1.2 Definition av omvårdnad vid stroke 

Begreppet omvårdnad vid stroke beskrivs av Jönsson (2015) som en process i vilken 

patienters tillstånd övervakas efter insjuknandet i stroke. När en patient kommer till 

vårdavdelningen är övervakningen av patienters tillstånd viktig fram tills det att patienter 

stabiliseras. Enligt Socialstyrelsen (2018) görs en omvårdnadsbedömning framtagen för 

patienter som insjuknat i stroke när de skrivs in på vårdavdelning. Det används för att 

identifiera och åtgärda vanliga problem som kan uppstå efter insjuknandet. Identifiering av 

munhälsan, nutrition och sväljförmågan bedöms. Omvårdnadsinsatser som sätts in efter att 

patienter insjuknat i stroke har en betydande del för patienters återhämtning. I ett tidigt 

skede i omvårdnaden efter stroke ingår neurologstatus där patienters medvetandegrad 

övervakas och även kontroll av eventuella pareser, orientering till tid, rum och person och 

smärta. Andningsfrekvensen, blodtrycket och pulsen kontrolleras kontinuerligt. Jönsson 

(2015) beskriver även vikten av att övervaka patienters temperatur. Saturationsmätning och 

syrgasbehandling sätts in vid behov. Kontroll av rörelseförmågan, risker för fall och trycksår 

görs vid ankomst till vårdavdelningen och kontinuerligt under hela vårdtiden. Efter 

riskbedömningen planeras eventuella omvårdnadsinsatser för patienter. En viktig 

omvårdnadsinsats är vändschema för patienter som inte själva kan ändra läge i sängen och 

riskerar att drabbas av trycksår och smärta. Vändschema kan även hjälpa patienter att få en 
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bekväm sovställning. Hjälpmedel som rullstol eller rollator hjälper patienter att själva 

förflytta sig till badrummet eller på vårdavdelning. Socialstyrelsen (2018) skriver att 

patienter ska om behov finns få hjälp med mobilisering. Att mobilisera är en viktig del i 

patienters omvårdnad och ska påbörjas så snart som möjligt efter insjuknandet och anpassas 

efter patienters individuella behov (Jönsson, 2015). Enligt Socialstyrelsen (2018) ingår även 

utbildning och information till patienter och patienters närstående i omvårdnadsarbetet på 

vårdavdelning. 

2.2 Lagar och styrdokument 

Kompetensbeskrivning för sjuksköterskor (Svensk sjuksköterskeförening, 2017) beskriver att 

sjuksköterskor i sin omvårdnad ska planera, genomföra och utvärdera tillsammans med 

patienter. Personcentrerad vård ska tillämpas genom att se patienter som individuella 

personer med egna behov, resurser och värderingar. Patienters närstående ska även de vid 

behov involveras i omvårdnaden. Sjuksköterskor ska identifiera vad hälsa betyder för 

patienter och arbeta så att hälsa främjas. För att uppnå kontinuitet i omvårdnaden behöver 

sjuksköterskor värna om patienters behov, rättigheter och möjligheter. För att säkerställa 

kontinuitet och säkerhet i vårdkedjan ska omvårdnaden planeras och konsulteras gemensamt 

med andra professioner. Att hålla sig uppdaterad med kunskapsutvecklingen inom sitt 

yrkesområde tillhör även det sjuksköterskors uppgift. Dit hör även att dokumentera, 

identifiera, leda och utvärdera systematiskt förbättringsarbete och att kritiskt reflektera över 

och utveckla god och säker vårdmiljö för att säkerställa personcentrerad omvårdnad. 

Sjuksköterskor ska även genomföra, planera och utvärdera information och 

utbildningsinsatser i dialog med patienter och närstående i syfte att främja hälsa och 

förebygga ohälsa. Hälso- och sjukvårdslag (SFS 2017:30) beskriver hur sjukvården ska 

bedrivas. Alla människor har rätt att få vård på lika villkor där behov av kontinuitet, säkerhet 

och trygghet ska tillgodoses. Patienters rätt till självbestämmande och integritet där respekt 

för alla människors lika värde ska upprätthållas inom vården. Företräde ska ges till den som 

har störst behov av vård. Hälso- och sjukvården ska arbeta med att förebygga ohälsa. Av vikt 

är god hygienisk standard, kontinuitet, säkerhet och trygghet. Vården ska byggas på respekt 

för patienters integritet och självbestämmande. Patientlagen (SFS 2014:821) finns för att 

stärka patienters ställning i vården. Den ska främja och skydda integritet, självbestämmande 

och delaktighet. Lagen beskriver att vården ska genomföras i samråd med patienter så långt 

det går. Omvårdnad och behandling ska utgå från patienters behov och önskemål och att 

närstående kan medverka vid utformning och genomförandet av vården om det är möjligt. 

Lagen bygger på vårdgivarens skyldighet och patienters möjlighet till inflytande i den egna 

vården. 

2.3 Tidigare forskning 

Nedan presenteras tidigare forskning med fokus på patienters upplevelser av att vårdas efter 

insjuknandet i stroke. Vikten av kontinuitet, stöd och handledning i omvårdnaden samt 
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upplevelser av trötthet efter insjuknandet i stroke. Vidare presenteras patienter närståendes 

upplevelser. 

2.3.1 Kontinuitet, stöd och handledning  

Patienter i en danskstudie beskriver att kontinuitet i omvårdnaden påverkar återhämtning 

efter insjuknade i stroke. Genom att kontinuitet skapas beskriver patienter trygghet och tillit 

till vårdpersonalen (Loft, Martinsen, Esbensen, Mathiesen, Iversen & Poulsen, 2017a). Detta 

beskriver även patienter i två svenska studier att kontinuitet stärker vårdrelationen till 

sjuksköterskor. Vidare beskriver patienter att kontinuitet skapas när sjuksköterskor har 

uppsikt och är närvarande (Andersson & Hansebo, 2009; Tholin & Forsberg, 2014). Patienter 

beskriver att de blir väl omhändertagna efter insjuknandet i stroke och beskriver trygghet på 

vårdavdelningen. När sjuksköterskor finns tillgängliga och är hjälpsamma skapas kontinuitet 

i omvårdnaden (Tholin & Forsberg, 2014). Tillit i vårdrelationen skapas även när 

vårdpersonal visar empati och respekt (Andersson & Hansebo, 2009; Tholin & Forsberg, 

2014). Vid avsaknad av kontinuitet beskriver patienter i dansk studie, svårighet med att 

skapa en trygg relation till sjuksköterskor som ansvarar för omvårdnaden och beskriver 

ensamhet när kontinuiteten i omvårdnaden bryts. Sjuksköterskor beskrivs ibland som 

stressade och att tid inte finns för frågor som berör omvårdnaden. Detta påverkar förmågan 

att kommunicera och uttrycka behov och problem negativt. En god vårdrelation upprättas 

när sjuksköterskor är behjälpliga med stöd och finns tillgängliga vid frågor och oro (Loft 

m.fl., 2017a). En grekisk studie beskriver att patienter har positiva erfarenheter av att låta 

sjuksköterskor ansvara för omvårdnaden. Att få hjälp med att duscha eller ta en promenad 

utöver rutinmässiga kontroller och omvårdnadsåtgärder uttrycker patienter att de 

uppskattar. Patienter beskriver att sjuksköterskor är intresserade och närvarande i 

omvårdnaden och bidrar med hjälp och stöd i återhämtningen. Sjuksköterskor är även 

hängivna i sitt arbete och gör små saker som att lyssna till oro, trösta eller vara behjälplig vid 

intag av mat skapar välbefinnande i omvårdnaden. Patienter beskriver även att de önskar 

mer handledning i omvårdnaden och att sjuksköterskor ibland utför omvårdnaden 

rutinmässigt. Det påverkar upplevelsen av delaktighet (Theofanidis, Fountouki & Pediaditaki, 

2012). I en svensk studie beskriver patienter att trygghet i skapas när omvårdnaden är 

individanpassad och personalen känns professionell och kunnig. Omvårdnaden påverkas 

positivt genom att mål och framsteg diskuteras tillsammans med sjuksköterskor och när 

patienter blir inbjudna att aktivt delta i vårdprocessen. Omvårdnaden är övergripande positiv 

men patienter önskar mer psykosocialt stöd av sjuksköterskor samt kontinuerlig kontakt med 

ansvarig läkare (Andersson & Hansebo, 2009). 

I en svensk studie beskriver patienter att de vill delta aktivt i återhämtningen och lägga upp 

individuella mål tillsammans med sjukvårdspersonal. Varje mål som uppnås ger motivation 

till fortsatt återhämtning i omvårdnaden. De beskriver även att de inte alltid bjuds in till ett 

aktivt deltagande av sjukvårdspersonalen och önskar ett större inflytande i 

omvårdnadsplaneringen. Närstående spelar en viktig roll i återhämtning beskriver patienter 

och att de finner tröst i att ha familjemedlemmar nära vid vistelse på vårdavdelning. Även att 

få möjlighet att skapa en relation till sjuksköterskor som ansvarar för omvårdnaden beskrivs 

som betydelsefullt. Att få veta namnen på de som vårdar, vilka fritidsintressen sjuksköterskor 
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har eller att själva få prata om sitt liv utanför vårdavdelningen ger ökad motivation till 

återhämtning.  Ibland döljer patienter sin sorg för över att ha insjuknat i stroke, för 

sjuksköterskor. De beskriver att de ibland skäms över att visa att de är ledsna (Andersson & 

Hansebo, 2009). I en norsk studie beskriver patienter känsla av förlorad identitet och 

försämrad självkänsla efter stroke. Även rädslor att insjukna i stroke igen beskrivs. Efter 

insjuknandet visar sjuksköterskor intresse för den kognitiva rehabiliteringen medan de 

emotionella frågor som uppstår ibland kommer i skymundan. Rädslor som uppstår efter 

insjuknandet och försämrad självkänsla beskrivs som ett hinder i återhämtning. Patienter 

beskriver att de vill ha hjälp med svar på frågor om varför de insjuknat i stroke och ifall de 

skulle insjukna igen innan återhämtning prioriteras i omvårdnaden (Arntzen m.fl., 2015). 

Patienter i en norsk studie beskriver att sjuksköterskorna är behjälpliga med att ge 

emotionellt stöd, vilket påverkar återhämtning positivt. Känslan av hopp inför framtiden är 

motivation och drivkraft i återhämtningen efter stroke. Det ger ökad motivation att anpassa 

sig till den nya tillvaron och genom detta erhåller ny kraft och tro inför framtiden när 

sjuksköterskor är behjälpliga med emotionellt stöd (Taule, Strand, Skouen, & Råheim, 2015). 

Detta stärks även i en Nyazeeländsk studie som beskriver att patienters återhämtning efter 

insjuknandet i stroke påverkas av sjuksköterskors förmåga att möta de emotionella frågor 

som uppstår under tiden på avdelningen. Att själva hantera känslomässiga konsekvenser som 

uppstår beskrivs ibland som svårt. Rädslor inför framtiden, ensamhet och identitetsförlust 

identifieras bland patienter. Att få emotionellt stöd av sjuksköterskor påverkar känslan av 

hopp och tillit inför framtiden och minskar lidandet genom att trygghet och tillit skapas 

(Rutherford m.fl., 2018). 

2.3.2 Trötthet  

En irländsk studie beskriver att trötthet påverkar patienters återhämtning. En försämrad 

nattsömn efter insjuknandet i stroke bidrar till ökad trötthet under dagen. Tröttheten 

påverkar förmåga till inlärning och prestation i planerad återhämtning uttrycker patienter. 

De beskriver att de efter insjuknandet inte alltid orkar utföra vardagliga sysslor i hemmet 

som att städa eller tvätta. Även att delta i sociala aktiviteter påverkar patienter på grund av 

den ökade tröttheten (Donnellan, Martins, Conlon, Coughlan, O'Neill, & Collins, 2013). 

Patienter i en grekisk studie beskriver även minskad muskelstyrka som följd av ökad trötthet 

efter insjuknandet i stroke. De orkar inte alltid utföra vardagliga handlingar som att klä på sig 

eller borsta håret. Patienter i studien beskriver att sjuksköterskor inte alltid tar hänsyn till 

dem när de sover under vistelsen på sjukhus. Sjuksköterskor är ibland högljudda inne i 

patientrummen och tänder starka lampor. Det påverkar välmående negativt att inte få sova 

(Theofanidis m.fl., 2012). Patienter i två studier beskriver att trötthet efter stroke påverkar 

motivationen att följa omvårdnadsplanering (Rutherford, Hocking, Theadom, & McPherson, 

2018; Theofanidis m.fl., 2012). En norsk studie beskriver även att återhämtning är 

ansträngande för patienter då de inte har samma energi att behålla fokus hela dagen (Sterr, 

Herron, Dijk & Ellis, 2008). Tröttheten leder till försämrad kognitiv förmåga och balansen 

försämras av den ökade tröttheten (Arntzen, Hamran & Borg, 2015).  
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2.3.3 Patienters närståendes perspektiv 

I en Nyazeeländsk studie beskriver patienters närstående att de inte alltid känner sig 

delaktiga i omvårdnaden under vistelsen på vårdavdelning. Vidare beskriver de att de ibland 

känner sig uteslutna och att de inte alltid får information kring planerad behandling på 

vårdavdelning. Patienters närstående beskriver svårigheter att vara delaktiga i återhämtning 

när personer som insjuknat i stroke skrivs ut från vårdavdelningen (Rutherford m.fl., 2018). 

Även i en svensk studie beskriver patienters närstående att de ibland överlämnas med ett 

ansvar de inte tycker sig bemästra när personer som insjuknat i stroke skrivs hem från 

vårdavdelningen. De önskar att bli mer aktivt inbjudna under vistelsen på vårdavdelningen 

för att få inblick över vad som förväntas av dem när patienter återgår till hemmet. Patienters 

närstående beskriver att de saknar kunskap för att vara behjälpliga med omvårdnad i 

hemmet. De vet inte alltid vad som förväntas av dem. Närstående beskriver att de önskar ett 

större psykosocialt stöd kring den frustration som ibland kan uppkomma när de ibland inte 

räcker till i omvårdnaden. De beskriver att de både sörjer att den närstående insjuknat i 

stroke och att livet hemma är förändrat (Bäckström & Sundin, 2009).  

2.4 Teoretiskt perspektiv 

Det teoretiska perspektivet utgår från Katie Erikssons omvårdnadsteori där utvalda begrepp 

är hälsa, lidande och vårdrelation. Eriksson skriver att människans hälsa är mer än frånvaro 

av sjukdom. Balans av människans inre och yttre och är tillsammans med lidande 

betydelsefulla delar av människan. Vårdrelationen belyser människans begär, behov och 

problem och är central i omvårdnaden. Teoretiskt perspektiv och begrepp valdes då 

inriktningen vid vår av patienter med stroke är att lindra lidande, återfå hälsa och genom 

vårdrelationen återfå ett självständigt liv. 

2.4.1 Erikssons teori  

Hälsan är mer än frånvaro av sjukdom och unik för varje individ. Hälsa är friskhet, sundhet 

och välbefinnande tillsammans i en helhet och inte enbart avsaknad av sjukdom. Friskhet är 

de fysiska egenskaperna och frånvaron av sjukdom, det som kan mätas. Sundhet är 

orienterad till tid och rum och förmågan att bemästra svårigheter i livet, den psykiska hälsan. 

Välbefinnande är en subjektiv upplevelse av hälsan som inte kan mätas och utgör den 

personliga upplevelsen av välbehag. Kropp, själ och ande beskriver Eriksson (2018) som 

människans tre enheter och hör samman med hälsa. Dessa delar är sammanlänkade och går 

inte att separera men beskrivs som egna delar av människan. Kroppen representerar det 

fysiska där synliggörs hälsa och lidande. I den själsliga uppmärksammas det psykiska, 

känslan till det inre och relationen till andra människor. Det andliga representerar 

människans förmåga till att finna mening i livet. Det andliga representerar även människans 

existentiella frågor och förmåga till utveckling. Ohälsa uppstår när människan stött på hinder 

och försökt att bemästra dessa. Hälsa och ohälsa går enligt Eriksson (2018) hand i hand och 

för att åter skapa hälsa behöver insikt vad ohälsa är och hur det uppstår synliggöras. 
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Att lida är för människan en negativ upplevelse, det är något som människan utsätts för, en 

kamp men kan även vara en försoning. Att lida kan också vara ett uttryck för begär eller brist 

och att lida med någon annan innebär ett medlidande. Att lida kan innebära en kamp för 

människan där det går att kämpa eller att ge upp. När kampen är som svårast är det svårt för 

människan att dela sitt lidande med någon annan. Sjukdomslidande kan vara själsligt och 

andligt och kan uppstå när människan upplever skuld eller skam i samband med sin 

sjukdom. Förlust av tidigare förmågor kan påverka patienter i upplevelsen av sitt fulla värde 

som människa, ett emotionellt sjukdomslidande uppstår och kan orsaka patienter känslor 

som skam och känslor av förnedring i sin sjukdom. Vårdlidandet är det lidande som 

uppkommer när hälso- och sjukvården ökar lidandet istället för att lindra lidandet alltså det 

lidande patienter upplever av vården som utövas. Fördömelse och straff, kränkning, 

maktutövning och utebliven vård är alla former av vårdlidande. Kränkning av patienter är 

den vanligaste formen av vårdlidande. Det innebär att patienters möjlighet att använda sina 

hälsoresurser minskar när patienters värdighet fråntas. Inom vården är det vanligt att 

patienter känner sig straffade genom att nonchaleras. Att utöva makt är att ta bort patienters 

frihet genom att tvinga patienter till handlingar som inte väljs av fri vilja. Utebliven vård kan 

bero på oförmåga att se vad patienter behöver. Livslidandet är lidandet som berör hela 

människan, när hela ens existens hotas och det som är vår vardag försvinner. Lidandet som 

blir när patienters livssituation plötsligt förändras och blir påtvingad. Då kan människan 

behöva tid att hitta ny mening (Eriksson, 2018). För att förhindra lidande för patienter kan 

en vårdkultur där patienter känner sig respekterade, uppskattade och vårdade skapas. 

Genom att inte kränka utan ge att patienter den omvårdnad de är i behov av kan mycket av 

lidandet undvikas. Genom att ansa, leka och lära kan lidande lindras och omvårdnad och 

behandling som patienter behöver kan ges. Att ge patienter tröst kan lindra lidandet. Tröst 

kan även väcka hopp och tillit hos patienter. Att visa respekt, ödmjukhet öppenhet och för 

lidande patienter är grunden för tillit och trygghet i vårdandet (Eriksson, 2018). 

Vårdrelationen är grunden för vårdandet. Vårdandet bygger på en grund av tro, hopp och 

kärlek. Genom tro beskriver Eriksson (2018) att patienten kan känna tro inför kommande 

behandling och på så vis hopp för framtiden. I kärlek skapas förbindelsen och omtanken 

mellan patienten och vårdaren. Det är i relationen till vårdaren som patienter kan få 

möjlighet att uttrycka sina begär, behov och problem. För att skapa en trygg vårdrelation 

behöver patienters begär, behov och problem uppmärksammas och bekräftas. Vårdrelationen 

byggs upp långsamt och är en relation som bygger på ömsesidighet mellan vårdare och 

patienter. Vårdrelationen är också ett vårdförhållande som syftar till att stödja patienters 

hälsoprocesser. Det som är viktigt i den aktuella vårdprocessen är kontinuiteten. 

Kontinuiteten är viktig oberoende av hur lång tid vårdprocessen är för patienter, vilket 

innebär att patienter utvecklas mot hälsa utan att störas. Genom att ha en djup och trygg 

relation med mycket kunskap om patienter kan en fungerande vårdrelation utvecklas. Om 

vårdrelation inte utvecklas blir vården bara en rad uppgifter som utförs. Vårdrelationen 

bygger på en anda av att ansa, leka lära. Ansandet stärker vårdprocessen med mat, 

omvårdnad och samtal om existentiella frågor. Att beröra ingår i begreppet ansa. Ansa 

innebär också att våga göra något utanför ramen och visa att den andre syns och betyder 

något. Lekandet är gemenskap och samhörighet där patienter kan vila en stund från allvaret. 

Genom att leka kan patienter bekanta sig med sin nya värld. I leken är det patienter som har 
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kontrollen och där kan patienter anpassa sig till sin nya situation och få kraft att skapa det 

nya jaget. Lärandet bidrar med utveckling och förändring, både psykiskt och fysiskt. Att lära 

är att ständig förändras och utvecklas och genom lärandet kan patienter bli oberoende igen 

(Eriksson 2018). 

 

2.5 Problemformulering 

I tidigare forskning beskriver patienter att de vill få delta och bli inbjudna i planering och 

samordning av sin omvårdnad. Patienter beskriver kontinuitet som betydelsefull i 

omvårdnaden och när den kontinuiteten bryts så beskriver patienter att de känner sig 

övergivna. Hälso- och sjukvårdslagen beskriver vikten av kontinuitet i vården för att stödja 

patienters trygghet i omvårdnaden. Eriksson betonar att skapandet av vårdrelation är 

grunden i vårdandet. I vårdrelationen kan patienter uttrycka sina behov, begär och problem 

till sjuksköterskor. I tidigare forskning beskriver patienter rädsla och oro över hur livet ska 

bli när de blir utskrivna från vårdavdelningen. Patienter beskriver även att det inte enbart är 

den kroppsliga funktionen som påverkas efter insjuknandet i stroke utan även patienters syn 

på den egna identiteten. De beskriver att kroppens funktioner påverkas efter stroke men att 

de emotionella frågorna som uppstår hamnar i skymundan. Patienter beskriver rädslor för 

framtiden och önskar emotionellt stöd efter insjuknandet. Patienter beskriver att rädslor och 

oro som uppstår efter insjuknandet påverkar motivationen i återhämtningen. Vidare 

beskriver patienter även att ökad trötthet och minskad muskelstyrka påverkar patienters 

sociala liv efter insjuknandet. Sjuksköterskors kompetensbeskrivning beskriver att 

sjuksköterskor bör ha kunskap att identifiera vad hälsa innebär för patienter samt arbeta 

främjande för patienters hälsa. Hälsa beskrivs enligt Eriksson som ett tillstånd av friskhet, 

sundhet och välbefinnande. Genom att studera sjuksköterskors upplevelser av omvårdnad av 

patienter som insjuknat i stroke kan vidare förståelse för eventuella hinder i omvårdnaden 

synliggöras. Genom en ökad förståelse för eventuella hinder som sjuksköterskorna beskriver i 

sin omvårdnad kan kunskapen om hur omvårdnaden utformas för att stödja patienters 

individuella behov stärkas. 

3 SYFTE 

Syftet var att beskriva sjuksköterskornas upplevelser av att ge omvårdnad till patienter med 

stroke på somatisk vårdavdelning. 
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4 METOD 

Nedan presenteras vald studiedesign, urval, datainsamlingsmetod samt analysmetod och 

dess genomförande. Metoden har utgått från systematisk litteraturstudie enligt Evans 

(2002). Enligt Forsberg och Wengström (2016) innebär metoden att författarna kritiskt 

granskar tidigare forskning och litteratur för att sedan sammanställa och skapa slutsatser av 

det valda ämnet eller problemområde. Syftet var att beskriva sjuksköterskors upplevelser av 

att ge omvårdnad till patienter med stroke på somatisk vårdavdelning. Genom att utföra 

kvalitativ studiedesign kan ökad förståelse uppnås enligt Friberg (2017). Därför är 

systematisk litteraturstudie enligt Evans (2002) lämplig metod. Ett vårdproblem valdes för 

att förstå det aktuella problemet. Resultatet presenteras utifrån de fynd som påträffats i de 

aktuella artiklar som sökts fram inom området. 

4.1 Urval datainsamling 

Artiklarna söktes på Mälardalens högskolebiblioteks hemsida, via CINAHL Plus och PubMed. 

CINAHL Plus är en vårdvetenskaplig databas och PubMed är en vårdvetenskaplig samt 

medicinsk databas. Datainsamlingen påbörjades genom att söka efter relevanta sökord via 

Svensk MeSH som är ett digitalt verktyg där medicinska termer översätts från engelska till 

svenska och tvärtom. Genom att utgå från syftet söktes relevanta sökord fram genom och 

förfinades efter relevans för syftet och inriktades inom aktuellt område. Vid sökning av 

artiklar användes AND för att få fram träffar där alla sökorden inkluderades. Sökorden som 

valdes fram genom Svensk MeSH användes i olika sökkombinationer för att få fram relevanta 

artiklar inom området. Sökorden användes sedan via de angivna databaserna och var 

följande: Nurse patient relationship AND stroke rehabilitation AND Teamwork, Stroke 

rehabilitation AND emotional wellbeing AND Nursing, Stroke unit AND Perception AND 

Nurse, Rehabilitation stroke AND clinical practice guidelines AND barriers, Acute ischemic 

stroke AND Lives experience AND Acute stroke care, Caring for AND Stroke patient AND 

Nurses experience, Patient centered care AND Nurse patient AND Communication AND 

Stroke, Nurses views AND Nursing management AND Stroke, Nursing roles AND 

Rehabilitation AND Patients with stroke AND Functions, Nurses role AND Rehabilitation 

AND Patient with stroke AND Recovery (bilaga A, sökmatris). Exklusionskriterier som 

tillämpades var artiklar som utgick från patienters eller patienters närståendes perspektiv 

samt artiklar som inte höll tillräckligt hög kvalitet efter kvalitetsgranskning enligt Friberg 

(2017) och valdes därför bort. Inklusionskriterier som tillämpades var artiklar mellan årtalen 

2008–2019, kvalitativa artiklar, artiklar som svarade på syftet, artiklar granskade enligt 

peer- reviewed och artiklar enbart i engelsk text. Artiklar framsökta i CINAHL plus kunde 

avgränsas enligt peer-reviewed direkt, det var inte möjligt i databasen PubMed där artiklarna 

istället kontrollerades i Ulrichsweb för att säkerställa att de var vetenskapligt granskade. 

Utifrån fenomenet sjuksköterskornas upplevelser av att vårda patienter efter stroke på 

somatisk slutenvårdsavdelning har relevanta artiklar valts ut. Vid varje enskild sökning 

gjordes ett urval på intressanta titlar som ansågs svara på syftet. På artiklar som handlade om 

patienter på strokeenhet, sjuksköterskornas perspektiv, stroke, strokevård och upplevelser 

lästes abstract för att få ett begrepp om vad artikeln handlade om. Därefter sorterades de 
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artiklar som inte var relevanta för syftet bort. De kvarvarande artiklarna lästes i sin helhet 

och kvalitetsgranskades enligt Friberg (2017). Nio frågor som besvaras med ja eller nej 

ställdes och varje ja blev ett poäng och nej blev noll poäng. (Bilaga B, kvalitetsgranskning). 

De artiklar som fick 8–9 poäng tillskrevs hög kvalitet, de som fick 6–7 poäng fick medelhög 

kvalitet och de som fick 1–5 fick låg kvalitet. Endast artiklar med hög kvalitet analyserades 

(Bilaga C, artikelmatris). 

4.2 Dataanalys 

Under analysarbetet lästes de 12 kvalitativa artiklarna upprepade gånger. Evans (2002) 

beskriver att materialet bör i sin helhet läsas upprepade gånger för att skapa förståelse kring 

vad artiklarna handlar om. Artiklar kan vara uppbyggda på varierande sätt så det gäller att 

vara medveten om på vilket sätt artikeln som granskas är uppbyggd. Det är även av vikt att 

läsa artiklarna med öppenhet och utan att använda sig av sin förförståelse så att inte viktiga 

fynd missas (Evans, 2002). Artiklarna ska läsas med fokus både på detaljer och på helheten. 

Nyckelfynden samlas in från varje artikel. Utifrån skillnader och likheter som återfanns 

bildades teman och subteman. Evans (2002) skriver att först identifieras teman i texten 

genom att nyckelfynden från artiklarna grupperas efter likheter. Genom identifierade teman 

skapas sedan lämpliga subteman. Den här processen förfinar förståelsen av fenomenet 

Därefter undersöks de teman och subteman som framkom under analysprocessen av 

artiklarna. Varje tema återkopplas till originalartikeln för att inte innebörden ska gå förlorad. 

Resultatet beskrev teman och subteman och styrktes med citat från originalartikeln (Evans, 

2002). I tabell 1 visas exempel på teman och subteman och vilka nyckelfynd som är kopplade 

till dem. 
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Tabell 1 Exempel på nyckelfynd, teman och subteman 

                           Nyckelfynd            Tema            Subtema 

“All members of the team would like to have 

a say about the patient, but we see them 

round the clock and therefore we know their 

needs, we also see them in the afternoon and 

in the evening when they are completely 

done after a hard program” (Dreyer m.fl., 

2011, s. 114) 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Förutsättning vid 

omvårdnad 

 

 

 

     Att ha helhetssyn 

   

“We feel badly for the lack of privacy for that 

patient in the hallway. I mean even I had to 

perform an intimate procedure, a urinary 

catheter insertion in the hall, and I hated 

doing it.” (Seneviratne m.fl., 2009, s. 1875) 

 

  

 

 

 

 

    Att ha förutsättningar  

 

4.3 Etiska överväganden 

Forsberg och Wenström (2016) beskriver vikten av att utforma ett etiskt övervägande innan 

påbörjandet av systematisk litteraturstudie med hänsyn till urval och presentation av 

resultat. Det belyser relevansen att redogöra alla artiklar samt en grundlig redovisning kring 
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de resultat som framkommer och att inte enbart presentera de artiklar som stödjer egna 

åsikter. Codex (Vetenskapsrådet, 2018) riktlinjer ska efterföljas. Där beskrivs hur plagiat, 

fabricering eller stöld av andras texter inte är accepterat. Artiklarna är skrivna på engelska. 

För att minska risken för att feltolkningar som påverkar resultatet används engelskt lexikon 

och elektroniska översättningsmanualer som stöd vid översättning. Egna värderingar eller 

åsikter kan enligt Polit och Beck (2017) förvränga och påverka framställning av resultat. 

Insamlade data diskuteras och reflekteras därför gemensamt ett flertal gånger för att minska 

risken för att eventuell förförståelse påverkar resultatet.  

5 RESULTAT 

Nedan presenteras en sammanställning av de fynd som gjordes på 12 kvalitativa artiklar som 

användes i analysen. I analysen framkom två teman och fem subteman. De presenteras i 

tabell 2. 

Tabell 2 Teman och subteman 

Teman Subteman 

Förutsättning vid omvårdnad 
Att ha helhetssyn 

Att ha förutsättningar 

Interaktion med andra 

Att arbeta i team 

Att möta patienter 

Att möta patienters närstående 

 

5.1 Förutsättning vid omvårdnad 

Nedan presenteras de två subteman som framkom i temat förutsättning vid omvårdnad: Att 

ha helhetssyn och Att ha förutsättningar. Här beskrivs sjuksköterskorna upplevelse av 

organisationens betydelse i omvårdnaden. Sjuksköterskorna beskrev att kunskap om 

patienters behov var viktigt i skapandet av vårdrelation. Eventuell brist på tid och utrymme 

försvårade omvårdnadsarbetet med patienter på vårdavdelningen. 
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5.1.1  Att ha helhetssyn 

Sjuksköterskorna beskrev att ha helhetssyn över patientens omvårdnad som grundläggande i 

organisering, planering och samordning av vårdarbetet. De beskrev att de hade helhetssyn på 

vårdavdelningen och det övergripande ansvaret att förebygga skador och komplikationer hos 

patienten som kunde uppstå under vårdtiden (Bennet, 2017; Dreyer, Angel, 

Langhorn, Blicher Pedersen, & Aadal, 2016; Struwe, Baernholdt, Noerholm & Lind, 2013). I 

helhetssynen hade de ansvarade för att riskbedömningar när patienten kom till 

vårdavdelningen blev utförda. Kontroll av eventuella risker för fall, trycksår, undernäring och 

vårdrelaterade infektioner skapade en helhetssyn över patienters omvårdnadsbehov (Dreyer 

m.fl., 2016; Struwe m.fl., 2013). Att stödja patienten i administrering av läkemedel, 

emotionellt stöd och hygienrutiner var även det sjuksköterskornas omvårdnadsansvar. 

Sjuksköterskorna beskrev att patienter ofta var i behov av emotionellt stöd, kunskap och 

undervisning (Barreca & Wilkins, 2008; Dreyer m.fl., 2016). Tillsammans med patienten 

hade sjuksköterskorna ett vårdplaneringssamtal med patienten där helhetssyn av patientens 

återhämtning, behov av omvårdnad, och problem som påverkade återhämtningsprocessen 

identifierades vilket underlättade individanpassningen av omvårdnaden (Bennet, 2017; 

Dreyer m.fl., 2016). Eftersom sjuksköterskorna hade helhetssyn ansvarade de för att 

patienters behov av stöd och organisering i omvårdnaden nådde övrig vårdpersonal (Dreyer 

m.fl., 2016). 

“All members of the team would like to have a say about the patient, but we see them 

round the clock and therefore we know their needs, we also see them in the afternoon 

and in the evening when they are completely done after a hard program” (Dreyer 

m.fl., 2011, s. 114). 

Sjuksköterskorna beskrev att genom en helhetssyn över patients återhämtning ansvarade de 

för att inspirera patient till egenvård och självständighet i omvårdnadsarbetet (Dreyer m.fl., 

2016; Loft, Poulsen, Esbensen, Iversen, Mathiesen, & Martinsen, 2017b; Struwe m.fl., 2013). 

Vid inskrivning var det viktigt med en utsedd sjuksköterska från vårdavdelningen som tog 

övergripande ansvar för patienten från det att de ankom till att patienten skrevs ut ”When 

you are the permanent designated nurse you are responsible for planning the patient's care 

plan and coordinate with the physician and with the interdisciplinary team to secure the 

goals for this particular patient” (Struwe m.fl., 2013, s. 145). Sjuksköterskorna som hade den 

ansvarande rollen eftersträvade att urskilja patienters behov och planera omvårdnaden 

utifrån det som identifierades. Genom att planera omvårdnaden utifrån patienters behov 

kunde kontinuitet uppnås (Dreyer m.fl., 2016; Loft m.fl., 2017b). Sjuksköterskorna ansvarade 

även för att identifiera patienters eventuella problem, behov och för stöd vid utskrivning till 

hemmet (Loft m.fl., 2017b; Struwe m.fl., 2013). 

5.1.2 Att ha förutsättningar 

Att ha förutsättningar för vårdande relation beskrev sjuksköterskorna påverkades av 

patienters möjligheter att få uttrycka eventuella rädslor och behov i sin omvårdnad (Struwe, 

2013). Genom samtal med patienter skapades förutsättningar för tillit (Bayley, Hurdowar, 

Richards, Korner-Bitensky, Wood-Dauphinee, Eng, Graham, 2012; Bennet, 2017). De fick då 
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information om patienters emotionella behov likväl som patienters behov av kognitivt och 

fysiskt stöd i omvårdnaden. Genom att få information skapade förutsättningar att 

individanpassa omvårdnaden och skapa vårdande relation till patienter (Bennet, 2017). Att 

ha förutsättningar för tid till regelbundna uppföljningar i patienters återhämtning med andra 

inom vårdpersonalen beskrevs ibland som bristfällig (Bennett, 2017; Johnson, Cohn & Bakas, 

2011). God kommunikation och erkännande av varandras kompetens i patienters omvårdnad 

beskrevs som viktigt för att skapa förutsättningar för god och säker vård (Dreyer m.fl., 2016; 

Struwe m.fl., 2013). 

“Well, I think that we must recognize each other professionally, you cannot just think 

that your care interventions are important just because you have to hurry on to 

something else afterwards. We are here for the patients, to give them the best 

treatment” (Dreyer m.fl., 2016, s.115). 

Vid tidsbrist prioriterade sjuksköterskorna omvårdnad framför vårddokumentation och de 

beskrev att tidsbristen ibland påverkade kvalitén på omvårdnaden som utfördes. Vidare 

beskrev de att de inte alltid hade tid att utföra alla omvårdnadsmoment ordentligt utan kände 

sig stressade för att kunna slutföra arbetsuppgifterna innan arbetsskiftet var slut för dagen 

(Johnson m.fl., 2011; Seneviratne m.fl., 2009; Struwe m.fl., 2013). Arbetet med patienter 

krävde ibland tålamod för att ha förutsättningar att ge patienter möjlighet att utföra 

handlingar som att klä på sig själva eller få möjlighet att ta sin medicin på egen hand vilket 

ibland var tidskrävande (Johnson m.fl., 2011; Seneviratne m.fl., 2009). Vidare beskrev 

sjuksköterskorna att brist på utrymme i den fysiska miljön ibland skapade svårigheter att 

utföra omvårdnad patientsäkert (Loft m.fl. 2017b; Seneviratne m.fl., 2009). Att ha 

förutsättningar att ge god och säker omvårdnad var inte alltid möjlig då det ibland inte fanns 

fysiskt utrymme att utföra omvårdnadshandlingar i patienters salar och alternativa lösningar 

fick utformas för att inte vara i vägen för sina kollegor. Ibland fick sjuksköterskorna rulla ut 

patienters sängar och arbeta utanför patienters salar för att ha förutsättningar att utföra 

omvårdnad. Vilket ibland försatte patienter i situationer där sjuksköterskorna inte kunde 

säkerställa att integriteten för patienter blev bevarad (Seneviratne m.fl., 2009). “We feel 

badly for the lack of privacy for that patient in the hallway. I mean even I had to perform an 

intimate procedure, a urinary catheter insertion in the hall, and I hated doing it” (Seneviratne 

m.fl., 2009, s. 1875). Att ha förutsättningar för god omvårdnad och stödja patienter till eget 

handlade påverkades till stor del av praktiska erfarenheter av strokevård men även teoretisk 

kunskap (Dreyer m.fl., 2016; Loft m.fl. 2017b). Strokevården är uppbyggd på att stödja 

patienter genom den planerade återhämtningen och inte att utföra handlingen åt dem. Att 

stödja patienter i omvårdnaden beskrevs ibland som en svårighet då sjuksköterskorna ansåg 

att de saknades både praktiskt och teoretisk utbildning om hur omvårdnad vid stroke går till 

(Loft m.fl. 2017b). Eventuella stödinsatser och risker som tidigt identifierades skapade 

förutsättningar att arbeta förebyggande i omvårdnadsarbetet på vårdavdelningen och på så 

vis rapporterades färre vårdskador (McGilton, Sorin-Peters, Sidani, Rochon, Boscart, & Fox, 

2011; Seneviratne m.fl., 2009). För att möta omvårdnadsbehoven och vad 

specialkompetensen strokevård innebär fanns en önskan om vidareutbildning inom 

strokevård för att säkerhetsställa och skapa god omvårdnad i sitt arbete (Barreca, & Wilkins 

2008; Catangui, & Roberts, 2014). 
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5.2 Interaktion med andra 

Nedan presenteras tre subteman som framkom i temat interaktion med andra: Att arbeta i 

team, Att möta patienter och Att möta patienters närstående. Sjuksköterskorna beskrev att 

de hade en samordnande roll i teamet och hade det övergripande ansvaret över patienters 

omvårdnad och återhämtning. Samarbetet i teamet underlättades av att teammedlemmarna 

respekterade varandra och att kommunikationen mellan teammedlemmarna var god. Det 

framkom att sjuksköterskorna var de som stod patienter närmast och planerade 

omvårdnaden i teamet. Genom att skapa vårdrelation med patienters närstående 

underlättades omvårdnadsarbetet efter stroke. 

5.2.1 Att arbeta i team 

Sjuksköterskorna beskrev att arbeta i team underlättades då andra professioner fanns 

tillgängliga för konsultation vid frågor gällande den dagliga planeringen av patienters 

omvårdnad. Det var även en positiv effekt på teamarbete när kollegerna fanns nära till hands 

för konsultation (Dreyer m.fl., 2016; Seneviratne m.fl., 2009; Struwe m.fl., 2013). Samarbete 

och respekt för andra i teamet var viktig för att sträva mot gemensamma mål och tillgodose 

patienters individuella behov i omvårdnaden (Dreyer m.fl., 2016; Hedlund, Ronne-

Engstrom, Ekselius & Carlsson, 2008; Struwe m.fl., 2013). Relationen mellan teamets 

medlemmar påverkades positivt genom kontinuerlig kommunikation och rapportering där 

även individuella känslor och tankar fick möjlighet att diskuteras gemensamt (Brooke & 

Walia, 2013; Dreyer m.fl., 2016). Att nå gemensamma mål i patienters återhämtning 

påverkades av förmågan att arbeta tillsammans i team även om deras roll i patienters 

återhämtning inte alltid erkändes som betydelsefull av andra professioner i teamet (Catangui, 

& Roberts, 2014; Dreyer m.fl., 2016). 

“No, (laughs) it's just that I want to tell them during the first ward round that 

although there are physiotherapists or occupational therapists and speech therapists 

and neuropsychologists, we are as much part of the rehabilitation as therapists are, 

but no, they do not see it….” (Loft m.fl., 2017b, s. 4909). 

Sjuksköterskorna beskrev att deras uppgift även handlade om att framföra frågor från 

patienter till övriga medlemmar i teamet då de hade övergripandet ansvaret för patienter på 

vårdavdelningen (Brooke, & Walia, 2013; Struwe m.fl., 2013). Ibland uppstod 

kommunikationsproblem inom teamet på vårdavdelningen. Organisering och planering av 

möten, ronder samt överrapportering från andra professioner var ibland bristfällig och 

orsakade då förseningar i omvårdnadsarbetet (Bayley m.fl., 2012; Catangui & Roberts, 2014). 

Ett framgångsrikt samarbete beskrevs när gemensamma mål uppnåddes i patienters 

återhämning tillsammans med andra professioner i teamet. “The patient has a goal, but so 

does the team, we all work together and attack the target from different angles” (Dreyer m.fl., 

2016, s. 116). Genom att utbyta idéer tillsammans, uppdatera varandra om förändringar i 

patienters återhämtning och att arbeta gemensamt mot uppsatta mål skapades 

http://web.a.ebscohost.com/ehost/detail/detail?vid=2&sid=791a817d-5943-4c79-93f0-46d55b6d9946%40sessionmgr4010&bdata=JnNpdGU9ZWhvc3QtbGl2ZSZzY29wZT1zaXRl
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förutsättningar för lyckad rehabiliteringvård inom teamet (Dreyer m.fl., 2016; Struwe m.fl., 

2013). 

5.2.2 Att möta patienter 

Att möta patienter och ge omvårdnad beskrev sjuksköterskorna som givande (Barreca & 

Wilkins, 2008; Bennett, 2017). I mötet med patienter synliggjordes patienters emotionella, 

kognitiva och psykiska behov och en individuell vårdplanering skapades tillsammans med 

patienter (Dreyer m.fl., 2016; Johnson, Cohn, & Bakas, 2011) 

”For me it is important to know what you have to do for your patient and doing 

exactly that, see your patient is happy, see that you care for them and they go home 

satisfied with their care, when they come in with weakness and they go home walking 

gives you a lot of satisfaction that we have helped them.” (Brooke & Walia, 2013, 

s.128). 

Sjuksköterskorna beskrev att det var viktigt att skapa kontinuitet i mötet med patienter och 

omvårdnaden som utfördes för att främja återhämtning (Bayley m.fl., 2012). Även att 

förebygga skador eller komplikationer efter insjuknandet i stroke och stödja patienter 

grundläggande behov var deras ansvarsområde (Bayley m.fl., 2012; Brooke & Walia, 2013; 

Dreyer m.fl., 2016). Stödjande samtal var en viktig del i mötet med patienter och en del av 

den grundläggande omvårdnaden. Sjuksköterskorna beskrev att de identifierade ett behov av 

emotionellt stöd hos patienter samtidigt som dagliga omvårdnadsåtgärder utfördes 

(Seneviratne m.fl., 2009) och att det ibland var svårt att stödja patienter i planerad 

återhämtning. Att stå vid sidan av och försöka motivera och stötta i omvårdnadsarbetet utan 

att överta patienters förmåga att utföra uppgifter på egen hand. När patienter kämpade med 

dagliga aktiviteter som att klä på sig själva, knäppa knappar eller att få på sig skorna på 

fötterna beskrev sjuksköterskorna att de ibland behövde ta ett steg tillbaka (Barreca, & 

Wilkins, 2008; Bayley m.fl., 2012; Bennett, 2017). Omtanke och medkänsla för patienters 

eventuella svårigheter i återhämtningen var viktigt för att ge möjligheter till god omvårdnad 

(Bennett, 2017; Brooke, & Walia, 2013). Även om det ibland uppstod svårigheter i 

omvårdnadsarbetet med patienter som insjuknat i stroke trivdes sjuksköterskorna med att få 

vara delaktiga i när patienter lärde sig att gå igen eller klarade sig själva. Vilket gav 

motivation för fortsatt arbete (Bayley m.fl., 2012; Bennett, 2017). 

5.2.3 Att möta patienters närstående 

Sjuksköterskorna beskrev möjlighet att involvera patienters närstående i 

strokerehabiliteringen när de besökte vårdavdelningen. Genom samtal och undervisning 

skapades möjlighet att engagera och bjuda in till delaktighet i patienters omvårdnad 

(Barreca, & Wilkins 2008; Bennett, 2017). När vissa patienter fick 

kommunikationssvårigheter efter att ha insjuknandet i stroke blev patienters närstående en 

viktig röst för sjuksköterskorna i omvårdnaden (Dreyer m.fl., 2016). Patienters första dagar 

efter inskrivning på vårdavdelningen var ibland utmanande för sjuksköterskorna.  Patienters 
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närstående hade ofta många frågor som sjuksköterskorna inte alltid kunde besvara eftersom 

de ännu inte hade hunnit skapat sig ordentlig överblick kring patienters omvårdnad, vilket 

beskrevs som frustrerande för patienters närstående (Bennett, 2017). Att tidigt skapa en 

vårdrelation även till patienters närstående var viktigt för att kunna stödja både patienter och 

patienters närståendes individuella behov (Dreyer m.fl., 2016; Loft, m.fl., 2017b). Det var 

viktigt att se patienters närstående och uppmärksamma deras eventuella behov eller frågor 

som uppstod i samband med patienters omvårdnad och rehabilitering. Att erbjuda 

emotionellt stöd och bekräfta patienters närstående i vårdprocessen var viktigt för en god och 

trygg vårdrelation (Bennett, 2017; Dreyer m.fl., 2016). Att uppvisa en positiv inställning i 

mötet med patienters närstående var viktigt. “It's very important to become almost a friend 

to the family … They must feel that they can trust you and they must feel that they can talk to 

you about any issues they've got” (Bennett, 2017, s 12). Sjuksköterskorna beskrev omvårdnad 

där patienters närstående kände sig delaktiga och i den mån det var möjligt, utförde 

omvårdnaden tillsammans med patienters närstående skapade förutsättningar för en trygg 

vårdrelation (Bennet, 2017; Dreyer m.fl., 2016). 

6 DISKUSSION 

I resultatet framkom två teman: Förutsättning vid omvårdnad och Interaktion med andra. 

Nedan presenteras resultatdiskussionen där resultatet diskuteras utifrån tidigare forskning, 

teoretiskt perspektiv och styrdokument samt lagar. Vidare presenteras metoddiskussion och 

analysmetod. Slutligen presenteras etiska diskussion. 

6.1 Resultatdiskussion 

Syftet var att beskriva sjuksköterskornas upplevelser av att ge omvårdnad till patienter med 

stroke på somatisk vårdavdelning. Resultatet visade att sjuksköterskor beskrev ansvar och 

engagemang för patienter som insjuknat i stroke och att arbetet på vårdavdelning var givande 

och utvecklande. Att stödja, förebygga skador och komplikationer efter att patienter 

insjuknat i stroke och att ha det övergripande ansvaret för patienter. Att främja kontinuitet i 

omvårdnaden beskrevs som viktigt för att skapa tillit och trygghet för patienter. Detta 

överensstämmer med tidigare forskning där patienter beskriver att kontinuitet skapar en 

trygg vårdrelation och att tillit skapas när sjuksköterskor visar respekt och acceptans i 

vårdrelationen (Andersson & Hansebo, 2009; Loft m.fl., 2017a). Tidigare forskning visar att 

patienter beskriver att kontinuiteten ibland bryts när sjuksköterskor upplevs stressade och 

inte finns tillgängliga för frågor som berör omvårdnaden. När kontinuiteten bryts i 

omvårdnaden beskriver patienter ensamhet (Loft m.fl., 2017a). Enligt Eriksson (2018) stärks 

och skapas möjligheten till en trygg vårdrelation av kontinuitet i omvårdnaden. 

Kompetensbeskrivning för sjuksköterskor (Svensk sjuksköterskeförening, 2017) beskriver att 

sjuksköterskor ska arbeta efter att skapa kontinuitet i omvårdnaden och värna om patienters 
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behov, möjligheter och rättigheter i vården. Sjuksköterskor ska konsultera, planera och 

samverka med andra för att säkerställa kontinuitet och säkerhet i vårdkedjan för patienter. 

Genom att sjuksköterskor tillämpar Kompetensbeskrivning för sjuksköterskor (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2017) och arbetar gemensamt med patienter, patienters närstående 

och teammedlemmar kring planering och samverkan kan kontinuitet säkerställas inom 

vården. Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 2017:30) stärker att kontinuitet är viktigt i 

omvårdnaden för att säkerställa god och trygg vård.  

I resultatet beskrev sjuksköterskorna tidens betydelse för omvårdnaden. De beskrev att 

tidsbrist påverkade kvalitén på omvårdnaden och även att de ibland inte hade tid att utföra 

alla omvårdnadsmoment ordentligt utan kände sig stressade. Vid tidsbrist prioriterades 

omvårdnad framför rapportering och dokumentation. Det var viktigt att låta patienter få 

möjligheter att utföra omvårdnadshandlingar på egen hand. Vilket inte alltid var en möjlighet 

då det inte alltid fanns tid att handleda och utbilda patienter samtidigt som omvårdnaden 

utfördes, utan sjuksköterskorna utförde istället handlingen åt patienter. I tidigare forskning 

beskriver patienter en önskan av att få mer utbildning och handledning av sjuksköterskor i 

omvårdnaden för att öka delaktigheten och utformning av omvårdnaden (Theofanidis m.fl., 

2012). Vidare beskriver patienter att tiden har betydelse för att skapa en vårdrelation till 

sjuksköterskor. När sjuksköterskor är stressade påverkar det omvårdnaden negativt, det 

hämmar patienters förmåga att kommunicera kring sina behov och sin omvårdnad (Loft 

m.fl., 2017a). Eriksson (2018) skriver om lidandets former och hur vårdlidande kan uppstå 

när patientens lidande ökas istället för att lindras i samband med omvårdnad. Det kan vara 

att patienters möjlighet att använda sina egna hälsoresurser tas ifrån dem i omvårdnaden. 

Eriksson (2018) beskriver att patienter kan känna sig straffade då de nonchaleras. Utebliven 

vård kan bero på oförmåga att se vad patienter behöver. I hälso- och sjukvårdslagen (SFS 

2017:30) står att patienters behov av kontinuitet, trygghet och säkerhet ska tillgodoses för att 

minska risken för vårdskador. Genom att sjuksköterskor uppmärksammar patienters begär, 

behov, och problem i omvårdnaden kan enligt Eriksson (2018) vårdrelationen mellan 

patienter och sjuksköterskor stärkas. Vårdrelationen byggs upp under tid och stödjer 

patienters hälsoprocesser. 

I resultatet framkom att sjuksköterskorna beskrev att förutsättningar för god omvårdnad 

även handlade om kunskap inom området strokevård. Ibland saknade de relevant kunskap 

och att önskade möjlighet till vidareutbildning inom omvårdnad vid stroke för att säkerställa 

god och säker omvårdnad. Kompetensbeskrivning för sjuksköterskor (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2017) belyser vikten av att sjuksköterskor aktivt håller sig 

uppdaterade i kunskapsutvecklingen inom sitt yrkesområde. Sjuksköterskors ansvar är att 

dokumentera, identifiera, leda och utvärdera systematiskt förbättringsarbete inom 

omvårdnadsarbetet. Sjuksköterskor ska efter senaste evidens gemensamt med patienter 

handleda, informera och planera inom de omvårdnadsinsatser som utförs för att främja 

hälsa. Tidigare forskning visar att patienter beskriver att vårdrelationen stärks när 

sjuksköterskor bjuder in till delaktighet i planering av omvårdnaden. Genom att 

sjuksköterskor aktivt bjuder in till delaktighet skapas tillit (Andersson & Hansebo, 2009). 

Det även framkom i resultatet där sjuksköterskorna beskrev att tillit skapades när de hade 

möjlighet att diskutera omvårdnaden tillsammans med patienter. Genom att patienter aktivt 

bjöds in kunde omvårdnaden individanpassas. Patientlagen (SFS 2014:821) ska stärka 
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patienters ställning inom vården och säkerställa att patienters integritet och 

självbestämmande främjas och skyddas. Omvårdnaden ska i den mån det går anpassas efter 

patienters behov och önskemål. För att minska risken för vårdlidande hos patienter ska 

patienters egna hälsoresurser identifieras av vårdpersonalen. Genom att göra patienter 

delaktiga i planeringen av sin omvårdnad och inte utöva makt över patienters beslut kan 

risken av att vårdlidande uppstår för patienter minskas (Eriksson, 2018). I tidigare forskning 

beskriver även patienter att motivationen i återhämtningen påverkas av möjligheter till 

delaktighet i sin omvårdnad. Patienter beskriver att återhämtningen påverkas positivt genom 

att de får möjlighet att diskutera mål och framsteg tillsammans med vårdpersonalen 

(Andersson & Hansebo, 2009). När de blir inbjudna att aktivt delta i processen som berör 

omvårdnad ökar motivationen i återhämtningen (Andersson & Hansebo, 2009; Loft m.fl., 

2017a). I tidigare forskning beskriver patienter även att omvårdnaden ibland utförs 

rutinmässigt av sjuksköterskor (Theofanidis m.fl., 2012). När sjuksköterskor stressar i 

omvårdnaden bjuds inte patienter in till delaktighet och det påverkar återhämtningen 

negativt (Andersson & Hansebo, 2009; Loft m.fl., 2017a). I enlighet med patientlagen (SFS 

2014:821) bör sjuksköterskor arbeta för att främja delaktighet och bjuda in patienter i sin 

omvårdnad för att minska risken för att ohälsa och vårdskador uppstår. Sjuksköterskor ska 

enligt patientlagen (SFS 2014:821) genomföra omvårdnad i samråd med patienter så långt 

det går. Omvårdnad och behandling ska utgå från patienters individuella behov och 

önskemål vid utformning och genomförandet av omvårdnad för att främja hälsa för 

patienter. Enligt Eriksson (2018) uppstår ohälsa när patienten stött på ett hinder och försökt 

att bemästra det. Hälsa och ohälsa är något som går hand i hand och för att åter kunna skapa 

och främja hälsa behövs insikt i vad ohälsa är och varför det uppstår för patienten 

synliggöras. Enligt Eriksson (2018) hör kropp, själ och ande samman med hälsa. De går inte 

att separera från varandra och bildar tillsammans i tre enheter hälsa för människan. Genom 

att identifiera patientens kropp, själ och ande kan omvårdanden sträva efter att främja och 

bibehålla hälsa för patienter. 

Även förståelse för patienters emotionella behov framkom i resultatet. Sjuksköterskorna 

beskrev stödjande samtal som en del av den grundläggande omvårdnaden som utfördes på 

vårdavdelningen. Genom samtal med patienter synliggjordes patienters uppfattning om sin 

återhämtning. Det överensstämmer med det Eriksson (2018) beskriver, att en trygg 

vårdrelation skapas genom att patienters begär, behov och problem synliggörs och bekräftas. 

Patienter i tidigare forskning beskriver att när sjuksköterskor bjöd in till samtal visade de ett 

intresse för patienters livsberättelse (Taule m.fl., 2015; Tholin & Forsberg, 2014). 

Sjuksköterskors förmåga att ge emotionellt stöd i omvårdnaden påverkar återhämtningen 

positivt (Taule m.fl., 2015). Tidigare forskning visar även att patienter känner rädsla och oro 

inför framtiden efter insjuknandet och att de påverkas positivt av sjuksköterskors förmåga att 

inge hopp och tro för framtiden (Rutherford m.fl., 2018). Patienter beskriver att känslan av 

hopp ökar motivationen i återhämtningen efter insjuknandet i stroke (Taule m.fl., 2015). 

Sjuksköterskors förmåga till att bidra med emotionellt stöd påverkar skapandet av trygghet 

och tillit och det minskar det lidandet som uppkommer av oro och rädslor (Rutherford m.fl., 

2018). Genom att sjuksköterskor arbetar för att skapa individuella mål tillsammans med 

patienter kan främjandet av hopp och motivation till återhämtning i omvårdnadsarbetet 

skapas vilket enligt Eriksson (2018) beskriver är grunden i vårdrelationen. En grund som 
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bygger på tro, hopp och kärlek. Genom att hjälpa patienten att finna tro inför kommande 

behandling kan hopp skapas framtiden. I kärlek skapas förbindelsen och omtanken mellan 

patienten och vårdaren. I förbindelsen till patienten ges möjlighet för sjuksköterskan att i 

omvårdnaden minska patienters lidande genom att visa respekt, ödmjukhet och stödja 

patienters emotionella behov.  

Resultatet visade att sjuksköterskorna beskrev en möjlighet till att involvera patienters 

närstående i omvårdnadsarbetet när de besökte vårdavdelningen för att skapa delaktighet i 

omvårdnaden. Delaktigheten skapade möjlighet att få information om patienter vilket 

underlättade omvårdnadsplaneringen. Patienters närstående beskrevs som en viktig röst för 

patienter med kommunikationssvårigheter för sjuksköterskornas möjlighet att planera 

omvårdnadsarbetet. Genom att patienters närstående bjöds i omvårdnaden skapades 

möjlighet för delaktighet och utbildning. En öppen och inbjudande attityd var viktigt för att 

skapa trygghet och delaktighet. Patienters motivation i återhämtningen ökade när patienters 

närstående bjöds in som delaktiga i omvårdnadsprocessen. Att bjuda in patienters 

närstående skapade tillit i omvårdnadsarbetet som utfördes på vårdavdelningen och en trygg 

vårdrelation. I tidigare forskning beskriver patienter närstående som en viktig del i 

återhämtningsprocessen. Genom att närstående vistas på vårdavdelningen beskriver 

patienter att de finner tröst och trygghet (Andersson & Hansebo, 2009). I resultatet beskrev 

även sjuksköterskorna att de var viktigt att se patienters närstående och uppmärksamma 

deras eventuella behov eller frågor som uppstod i samband med patienters omvårdnad och 

återhämtning. Att erbjuda emotionellt stöd även till patienters närstående och bekräfta deras 

roll och mående i omvårdnadsprocessen var viktigt för skapandet av vårdande relation i 

patienters återhämtningsprocess. Tidigare forskning visar däremot att patienters närstående 

beskriver att de känner sig uteslutna och att de inte alltid får tillgång till planerad omvårdnad 

(Rutherford m.fl., 2018). De beskriver att de önskar att bli mer inbjudna till delaktighet av 

sjuksköterskor i patienters omvårdnad för att kunna skapa sig kunskap kring vad som 

förväntas när patienter återgår till hemmet. Patienters närstående beskriver att de inte alltid 

vet vad som förväntas av dem och att de saknar kunskap och trygghet hur de ska hantera 

fortsatt stöd och omvårdnad i hemmet. De saknar emotionellt stöd efter patienters 

insjuknande i stroke och beskriver sorg både över sjukdomen men även över hur livet hemma 

kan komma att bli (Bäckström & Sundin, 2009). Patientlagen (SFS 2014:821) stödjer 

patienters närstående inom vården. Patienters närstående ska bjudas in, få möjlighet att 

delta i utformning av patienters vård och involveras. Genom att sjuksköterskor planerar, 

genomför och utvärderar information och utbildningsinsatser i dialog med patienter och 

patienters närstående enligt Kompetensbeskrivning för sjuksköterskor (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2017) kan hälsa främjas och ohälsa förebyggas.  

Vidare beskrev sjuksköterskorna att även då det ibland uppkom svårigheter i omvårdnaden 

så hade de ett engagemang till fortsatt arbete. När sjuksköterskorna fick möjlighet att följa 

och vara delaktiga i patienters återhämtningsprocess ökad motivation. I tidigare forskning 

beskriver patienter att det var positivt när sjuksköterskor var personliga och bjöd in till 

samtal utöver omvårdnaden. Att få veta namnen på de som ger omvårdnad, vilka 

fritidsintressen sjuksköterskor har eller att själva få prata om sitt liv utanför vårdavdelningen 

har en positiv inverkan på återhämtningsprocessen och vårdrelationen (Andersson & 
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Hansebo, 2009). En god relation skapar trygghet och tillit i omvårdnaden och kan stärka 

vårdrelationen mellan sjuksköterskor och patienter. 

6.2 Metoddiskussion 

Då sjuksköterskors upplevelser skulle beskrivas valdes en systematisk litteraturstudie av 

vårdvetenskapliga artiklar enligt Evans (2002) beskrivande syntes. En systematisk 

litteraturstudie ger möjlighet att tolka nya fenomen och sammanställa tidigare resultat 

(Evans, 2002). Examensarbetets syfte var att beskriva sjuksköterskors upplevelser av att ge 

omvårdnad till patienter med stroke på somatisk slutenvårdsavdelning. Enligt Friberg (2017) 

är det lättare att förstå erfarenheter med kvalitativa studier. För att inte tolka artiklarna 

användes beskrivande ansats. Då sammanfattas artiklarna utan att innehållet tolkas. Det 

ansågs relevant att använda kvalitativa studier då det var sjuksköterskornas upplevelser som 

skulle studeras. Syftet med en kvalitativ studie är att studera upplevelser av ett fenomen, 

därför var det relevant att göra en studie enligt Evans (2002). Kunskapsvärden kan skapas 

när flera studier sammanställs. Resultatet i en kvalitativstudie kan inte sägas ha evidens men 

det kan vara vägledande i det praktiska vårdarbetet. Det kan ses som att resultat när enskilda 

studier sammanställs till ny helhet bidrar till mer kunskap som i sin tur kan ge fler frågor. En 

litteraturöversikt innebär att skapa översikt över kunskapsläget inom ett visst område. I en 

litteraturöversikt kan både kvalitativa och kvantitativa artiklar användas. Eftersom enbart 

kvalitativa artiklar söktes fram och syftet var att studera sjuksköterskornas erfarenheter var 

en litteraturstudie lämplig. En litteraturstudie med grund i kvalitativ forskning innebär att 

förståelsen för det valda fenomenet ökar och bildar en ny helhet av tidigare forskning. Den 

nya vetenskapliga kunskapen blir sedan användbar i det praktiska arbetet. Vid en 

beskrivande syntes sammanställs studiernas resultat utan att omtolkas (Friberg 2017). En 

alternativ metod som hade kunnat användas för att synliggöra sjuksköterskornas perspektiv 

var empirisk intervjustudie där sjuksköterskor hade fått beskriva sina erfarenheter inom 

ämnet omvårdnad vid stroke. Valet av metod diskuterades gemensamt och eftersom tiden var 

begränsad valdes systematisk litteraturstudie. Den ansågs mer lämplig i förhållande till tid 

samt för en kandidatexamen.  

Artiklarna söktes i Cinahl Plus och i PubMed. Databaser som innehåller vårdvetenskaplig 

forskning. Eftersom resultatet skulle beskriva sjuksköterskornas upplevelser exkluderades 

artiklar ur patient och närståendes perspektiv. Även artiklar som handlade om omvårdnad i 

hemmet eller på institution exkluderades. Sökningen avgränsades genom att artiklarna inte 

var äldre än elva år. För att få fram ett så relevant resultat som möjligt är det bra om 

artiklarna inte är för gamla. Då endast tre artiklar hittades som var under fem år så utökades 

sökningen till tio år istället. Två artiklar är elva år gamla men då de ansågs relevanta för 

syftet valdes dessa att analyseras till resultatet. Artiklar som söktes var på engelska, vilket 

kan vara en svaghet då författarna inte har engelska som modersmål och viktiga nyanser kan 

ha försvunnit i översättningen. Däremot ger sökningar på engelska möjlighet att få ett 

internationellt perspektiv på forskningen och därmed ökad överförbarhet. Översättningarna 

av de artiklarna som lästes diskuterades gemensamt. För att minska risken för feltolkning av 

sökorden användes elektroniska översättningsmanualer samt lexikon. Datainsamlingen 
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begränsades genom att de sökord som presenteras i metodavsnittet användes. Sökorden 

kombinerades på olika vis för att öka chanserna att finna relevanta artiklar utifrån syftet men 

även minimera risken för bortfall av artiklar som skulle kunna vara lämpliga. Artiklarna som 

söktes var peer-reviewed och därför vetenskapligt granskade. Artiklarna granskades även 

genom Ulrichsweb för att säkerställa vetenskaplig evidens. Friberg (2017) skriver att artiklar 

som är peer-reviewed har blivit granskade och publicerade i en vetenskaplig tidskrift och det 

säkerställer att artiklarna håller hög kvalité. Enbart artiklar som handlade om vård på 

vårdavdelning inkluderades eftersom det svarade på syftet. Sekundärsökningar gjordes vilket 

är en effektiv metod som bör användas enligt (Östlund, 2017). Artiklar som hittats i andra 

artiklars referenser söktes upp. Artiklarna söktes sedan på CHINAL Plus och 

kvalitetsgranskades enligt Friberg (2017).  

Examensarbetets resultat utgjordes av tolv artiklar som kom från Danmark, England, 

Kanada, Sverige och USA. Sjukvården kan eventuellt skilja sig mellan olika länder, däremot 

har de artiklar som valts ut liknande resultat av sjuksjuksköterskornas upplevelser av att 

vårda patienter som insjuknat i stroke. Abstrakten lästes för de artiklar som var relevanta för 

syftet vilka även inkluderades i kvalitetsgranskningen. Frågorna som ställdes i 

kvalitetsgranskningen är inspirerade av Friberg (2017). Då det inte finns några riktlinjer hur 

kvalitetsgranskningen ska redovisas och bedömas kan frågeställningarna tolkas olika. Nio 

frågor ställdes och varje ja blev till ett poäng. De artiklar som inkluderades fick sju eller fler 

poäng och användes därför i examensarbetet och skattades ha hög kvalitet. Sex artiklar fick 

nio poäng, fem artiklar fick åtta poäng och en artikel fick sju poäng.  

Artiklarna lästes flera gånger för att skapa förståelse för innehållet. Artiklarnas resultat 

diskuterades sedan gemensamt för att innebörden skulle förstås. Vidare diskuterades 

innebörden i artiklarna för att skapa förståelse och se samband mellan forskningen. För att 

förstå innebörden lästes artiklarna på engelska men översattes vid behov med hjälp av 

lexikon och elektroniska översättningsmanualer. Nyckelfynd plockades ur artiklarnas 

resultat, likheter och skillnader sorterades och sammanställdes i teman och subteman för att 

skapa överblick. Genom att färgkoda nyckelfynden framkom två teman och fem subteman. 

Några nyckelfynd togs bort eftersom de inte ansågs svara på syftet. Nyckelfynden jämfördes 

med originalartiklarna för att inte riskera omtolkningar. Därefter lästes artiklarnas resultat 

ännu en gång för att inget av innebörd skulle ha missats eller frångåtts. Under den processen 

hittades flera nyckelfynd som passade in i de teman och subtemans som hittats. Flera gånger 

under arbetet lästes originalartiklarna för att inte bortse från något som skulle kunna påverka 

framställning av resultatet samt för att säkerställa att nyckelfynden stämde överens med 

originalartiklarna, något som kan anses styrka giltigheten (Polit & Beck, 2017). När resultatet 

skrevs första gången visades det sig att nyckelfynden var för få och en ny sökning gjordes och 

fler nyckelfynd hittades. Det var svårt att hitta nyckelfynd som stärktes i flera artiklar. Efter 

ännu en genomgång av artiklarna hittades tillräckligt med nyckelfynd så att ett resultat 

kunde skrivas. Genom att ändra teman och slå ihop subteman gick det lättare att skapa ett 

resultat. En styrka i examensarbetet är att analysprocessen utförts i flera steg för att inte 

feltolka nyckelfynden. För att stärka det nya resultatet lades citat till. Citaten är på 

originalspråket (Evans, 2002). Analysarbetet kan enligt Friberg (2017) beskrivas som en 

rörelse mellan delarna och helheten där delarna av resultatet blir en ny helhet. Utifrån de 

teman och subteman som hittats skapades ett nytt resultat. Artiklarna som valdes beskriver 
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sjuksköterskornas upplevelser av att vårda patienter på somatisk slutenvårdsavdelning. 

Begreppet överförbarhet (Polit & Beck, 2017) innebär att resultatet kan användas i annan 

situation eller kontext. Då artiklarna är från västerländsk kontext är resultatet överförbart 

inom västerländsk kontext. Om artiklarna hade haft högre spridning kunde överförbarheten 

varit högre. Då enbart tolv artiklar användes vid framställning av resultatet finns en 

möjlighet att resultatet blivit annorlunda ifall fler artiklar hade inkluderats i studien. 

Sjuksköterskor som intervjuades arbetade på vårdavdelning och det stärker överförbarheten 

till vårdavdelning. Om fler artiklar även inkluderats från ett perspektiv utanför vårdavdelning 

exempelvis från hemmet eller äldreboende hade ett annat resultat kanske framkommit. 

Därmed blir resultatets överförbarhet i viss mån begränsat till vårdavdelning. Då 

examensarbetet haft begränsad tid och kompetens är det ändå önskvärt att kunskapen ska 

stärka omvårdnaden även utanför vårdavdelningar. Resultatet bygger på artiklar med 

sjuksköterskor av olika kön, etniciteter och ålder vilket stärker examensarbetets 

överförbarhet. För att examensarbetet ska anses ha god kvalitet bör begrepp som giltighet, 

tillförlitlighet och överförbarhet diskuteras gemensamt genom framställning av resultatet 

(Polit & Beck, 2017).  

Begreppet tillförlitlighet är viktigt för att materialet ska ha tolkats på ett trovärdigt sätt (Polit 

& Beck, 2017). Det kan vara att samma resultat ska kunna återskapas under liknande 

omständigheter eller deltagare. Genom att metoden går att följa steg för steg och artiklarnas 

sökvägar beskrivs tydligt i bilaga A och kan på så vis återskapas stärks resultatets 

tillförlitlighet. Polit och Beck (2017) skriver att det är av vikt att tänka på hur egna åsikter och 

värderingar kan påverkar resultatets tillförlitlighet. För att undvika förförståelse och 

feltolkning vid insamlingen av nyckelfynden lästes därför artiklarna var för sig och 

nyckelfynden togs även ut var för sig för att sedan jämföras gemensamt. Däremot finns en 

risk att förförståelsen finns med i analysen av artiklarna då kunskap att analysera tidigare 

forskning är begränsad. För att minimera risken för förförståelse och egna åsikter i analysen 

av artiklar och framställning av resultatet diskuterades gemensamt den framkomna analysen 

ett flertal gånger för att på så vis skilja på vad som eventuellt har tolkats genom egna åsikter 

och vad som analyserats i artiklarna. Däremot har författarna till examensarbetet begränsad 

kunskap inom området vilket minskar risken att egna åsikter har påverkat framställning av 

resultatet. Begreppet giltighet innebär att det finns sanning i det resultat som skapats och att 

resultatet är framställt och analyserat enligt artiklarnas resultat (Polit & Beck, 2017). 

Giltigheten stärks av att artiklarna är framsökta i vårdvetenskapliga databaser relevant för 

ämnet och enligt senaste evidens. Giltigheten kan ha påverkats av att artiklarna är skrivna på 

engelska men resultatet av analysen har skrivits på svenska. För att minimera risken för 

feltolkning har elektroniska lexikon använts vid översättning och medicinska termer har 

översatts genom Svensk MeSH. Genom att behålla nyckelfynden på engelska och översätta 

dem med hjälp av lexikon och elektroniska hjälpmedel för att få så korrekt översättning som 

möjligt blir resultatet trovärdigt. De citat som användes i resultatet är på originalspråk och 

styrker därmed giltigheten. Genom att göra beskrivande syntes med bara fakta och inga egna 

tolkningar ökar giltigheten då nyckelfynden inte tolkas utan enbart beskrivs. För att visa att 

artiklarna som granskades hade hög kvalitet gjordes kvalitetsgranskning enligt Friberg 

(2017) vilket ytterligare stärker giltigheten i resultatet.  
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Genom att examensarbetet även framställts av två författare har det funnits möjlighet att 

diskutera processen gemensamt vilket setts som en styrka i framställning av resultatet, 

examensarbetet har inte fördröjts av några oenigheter. Däremot har den geografiska 

tillgängligheten ibland försvårat fysiska träffar. Då har webbmöten fått vara ett komplement 

för att diskutera processen och framställning av resultat för att nå ett sådant tillförlitligt 

resultat som möjligt.  

6.3 Etikdiskussion 

Under examensarbetet gång har (Vetenskapsrådet, 2018) etiska riktlinjer följts. Riktlinjerna 

har bedömts relevanta och tillämpats genom hela processen. Det innebär att ingen 

fabricering, plagiering eller förvrängning av forskningsmetodik har förekommit. Referering 

har skett enligt American Psychological Association (APA, 2018) för en tydlig presentation av 

materialet. Genom att referera korrekt ges möjlighet att granska de källor som används och 

även att undvika plagiering. När artiklarna översattes från engelska till svenska uppkom 

etiska dilemman. En utmaning som uppstod var att inte förvränga eller omtolka befintliga 

data vid översättningen. Friberg (2017) skriver att det finns risk för feltolkning då författarna 

inte har engelska som modersmål. Det har varit av vikt att översätta text som analyserats så 

korrekt som möjligt när fynden skulle beskrivas på svenska. Genom att använda elektroniska 

översättningsprogram och diskutera tillsammans mellan författarna bedömdes risken för 

feltolkning som liten. Inga oredligheter har förekommit gällande plagiat eller förfalskning. 

För att minska risken för feltolkningarna och bevara budskapet har citaten inte översatts 

utan skrivits ut i sin helhet. Inget etiskt tillstånd behövs då examensarbetet har 

sammanställts utifrån tidigare forskning. Övriga etiska svårigheter identifierades inte. 

7 SLUTSATS 

Syftet var att beskriva sjuksköterskornas upplevelser av att ge omvårdnad till patienter med 

stroke på somatisk vårdavdelning. Resultatet visade att sjuksköterskorna upplevde 

engagemang och intresse för patienters omvårdnad med beskrev att tidsbrist, avsaknad av 

bekräftelse inom teamet och den fysiska miljön ibland påverkade kvalitén på omvårdnaden. 

Sjuksköterskorna beskrev avsaknad av utbildning inom strokevård och önskade mer 

handledning inom området för att säkerställa god och säker omvårdnad. Att skapa 

kontinuitet i omvårdnaden beskrev sjuksköterskorna som viktigt då det bidrog med trygghet 

och tillit i vårdrelationen. Sjuksköterskorna beskrev mötet med patienter och patienters 

närstående som betydande för omvårdnaden då delaktighet främjade patienters 

omvårdnadsprocesser och skapade möjligheter för fortsatt trygg hälso- och vårdprocess. 

Slutsatsen är att sjuksköterskorna behöver mer tid att möta patienters individuella 

omvårdnadsbehov som stöd, tröst eller handledning. Att skapa mer tid är kanske inte alltid 
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möjligt men med mer kunskap kan ökad förståelse skapas för patienters individuella 

omvårdnadsbehov 

7.1 Förslag till vidare forskning 

Vid artikelsökningen i datainsamlingen hittades ett begränsat antal artiklar som beskrev 

sjuksköterskornas upplevelser av att ge omvårdnad till patienter som insjuknat i stroke. 

Främst framgick att forskning var begränsat inom området att stödja patienter i 

omvårdnaden efter stroke. Vidare forskning föreslås därför inom området sjuksköterskors 

erfarenheter att ge stöd och motivation åt patienter inom strokevård. En intervjustudie där 

sjuksköterskors upplevelser av att ge emotionellt stöd till patienter som insjuknat i stroke 

skulle vara önskvärt. Resultatet visar även att sjuksköterskorna beskriver önskan om 

vidareutbildning inom strokevård samt att patienter är i behov av stöd och handledning på 

vårdavdelningen. Vidare forskning inom området utbildning och stöd av sjuksköterskor 

föreslås då det påverka patienters upplevelser och eventuellt minska oron inför utskrivning. 

Förslag till en intervjustudie föreslås där patienters erfarenheter av handledning och 

utbildning av sjuksköterskor studeras. Fokus i studien bör läggas vid patienters erfarenheter 

av sjuksköterskor förmåga till att utbilda och stödja patienter att bli mer självständiga på 

vårdavdelningen men även mer delaktiga inom planering av sin omvårdnad och hur det 

påverkar upplevelsen inför utskrivning.  
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