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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Stroke är den tredje vanligaste dödsorsaken i Sverige. Strokepatienter finns på 

de flesta vårdinrättningar i Sverige, vilket gör att verksamma sjuksköterskor sannolikt 

kommer att vårda dessa patienter någon gång i deras yrkesliv. Fokus i omvårdnaden för 

dessa patienter är återhämtning. Tidigare forskning visar att patienter som drabbats av 

stroke och anhöriga upplever brister i vården som påverkar patienternas återhämtning efter 

en stroke negativt. Syftet var att beskriva sjuksköterskans förutsättningar för att vårda 

strokedrabbade patienter i deras återhämtning. Metod: Allmän litteraturöversikt där åtta 

kvalitativa, en mixed method och tre kvantitativa artiklar låg till grund för resultatet. 

Resultat: Fyra teman identifierades; Organisationens inverkan, Utbildningens inverkan, 

Relationell inverkan, Teamarbetets inverkan. I resultatet framkom främjande och hindrande 

förutsättningar för sjuksköterskans vårdande av strokedrabbade patienter i deras 

återhämtning. En väl fungerande ledning och internutbildning var främjande. Kognitiva 

funktionsbegränsningar hos patienter ansågs vara ett hinder. Relationen till anhöriga kunde 

vara både en hindrande och främjande förutsättning. Att få stöd av kollegor och att erhålla ett 

bra samarbete i teamet ansågs vara främjande. Slutsats: Sjuksköterskorna ansåg att 

organisation och ledning, hur den interna utbildningen är utformad, kommunikationen med 

patienter och anhöriga och teamsamverkan inverkade på deras vård av strokedrabbade 

patienter i deras återhämtning 

Nyckelord: Förutsättning, litteraturöversikt, sjuksköterska, stroke, återhämtning. 

  



   

 

   

 

ABSTRACT 

Background: Stroke is the third most common cause of death in Sweden. There are 

strokepatients in most units in Sweden, that makes it likely that nurses will cherish this 

patients sometime in their professional lifes. Focus in caregiving for this patients, is recovery. 

Previous reasearch shows that patients suffering from stroke and their relatives experience 

deficiencies in healtcare that adversely affect patients’ recovery after a stroke. Aim: The aim 

is to describe nurses prerequisites for caring for strokepatients in their recovery. Method: 

General litterature review. 8 qualitative ,1 mix method and 3 quantitative articles was used 

for this bachelor thesis. Result: Four themes were identify; impact of the organization, 

impact of education, relational impact, impact of teamwork. Promote and obstacles factores 

for nurses caring for strokepatients: A well organised management and internal education 

was a promotion factor. Cognitive disabilities among patients was an obstacle. The 

relationship with the kins were both a promote and an obstacle condition. Support from 

colleages and a good team collaboration was a promotive factor. Conclusion: The nurses 

believe that organization and management, how internal training is designed, 

communication with patients and relatives, and team interaction affect their care for stroke-

affected patients in their recovery. 

Keywords: Literature review, nurse, prerequisite, recovery, stroke. 
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1 INLEDNING  

Vård för patienter som drabbats av en stroke är ett angeläget ämne, då strokedrabbade 

patienter finns inom de flesta vårdinrättningar. Som blivande sjuksköterskor kommer 

författarna sannolikt att vårda strokedrabbade patienter. Omvårdnad är sjuksköterskans 

specifika kompetens och patienter efter en stroke har ett stort omvårdnadsbehov. Därför blir 

ämnet intressant att studera ur ett omvårdnadsperspektiv. Återhämtningen är mycket 

omfattande och fokusen ligger på återhämtning för denna patientgrupp. Vad som ger 

författarna motivation till att utföra detta arbete är att de har vårdat strokedrabbade 

patienter under verksamhetsförlagd utbildning. Där har de stött på svårigheter med att vårda 

patienterna i återhämtningen. Patienterna förlorar funktioner som de ofta inte återhämtat 

när de skickas hem från avdelningen. Livsomställningen skapar en frustration hos både 

anhöriga och patienterna. Patienterna återkommer då till hälso- och sjukvården på nytt för 

att få hjälp då deras vårdbehov inte har tillfredsställts. Bristerna författarna har observerat 

vad gäller återhämtning i denna patientgrupp skapade ett intresse för att undersöka 

sjuksköterskans förutsättningar för att vårda patienter i deras återhämtning efter en stroke. 

En utökad kunskap inom området har efterfrågats av forskargruppen CAREH vid Akademin 

för Hälsa, vård och välfärd vid Mälardalens högskola. 

2 BAKGRUND 

För att skapa en förståelse och kunskap om det valda ämnet beskrivs följande här: 

återhämtning, sjukdomen stroke, prevalens, riskfaktorer och behandling, återhämtning efter 

stroke, sjuksköterskans omvårdnadsansvar, patienternas upplevelser av att vårdas efter en 

stroke, anhörigas upplevelser av att vara närstående till en person som drabbats av stroke, 

det valda teoretiska perspektivet. Det binds samman i en problemformulering som leder till 

syftet. 

2.1 Återhämtning 

Begreppet återhämtning betyder att en person lär sig hantera svårigheter i livet eller att 

personen fokuserar på att uppnå mål. För att uppnå återhämtning krävs en viss form av 

ansträngning hos individen, oavsett vad denne ska återhämtas från. Återhämtning är ett 

arbete som individen gör själv, eller med hjälp av andra. Det är både krävande och svårt att ta 

sig till stadiet där individen åter kan ansvara för sig själv efter sin sjukdom Det är en del av 
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återhämtningsprocessen (Coleman, 2004). En återhämtningsplan inom vården är till för att 

hjälpa patienten att uppnå individuella mål. Patienten har rätt att fullfölja planen, eller att 

välja att inte ta del av den (Coleman, 2004). Återhämtning är en mångdimensionell process 

som fortlöper under en ospecificerad tid. Begreppet återhämtning kan betyda olika från 

person till person samt skilja sig i uppfattningen mellan olika professioner. Återhämtning 

begränsas ofta till fysiska funktioner, men återhämtning är komplext och innefattar mer än 

fysiska funktioner. Det består av ett samband mellan fysiska, funktionella, emotionella och 

sociala funktioner. Återhämtning är en process där framsteg och resultat kan mätas. 

Begreppet återhämtning innefattar även att återfå känsla av normalitet och meningsfullhet 

och en acceptans inför ett förändrat tillstånd (Graven, Sansonetti, Moloczij, Cadilhac & 

Joubert, 2013). Med rehabilitering menas insatser som bidrar till att en person med en 

förvärvad funktionsnedsättning återvinner eller bibehåller bästa möjliga funktionsförmåga. 

Rehabilitering ska skapa goda förutsättningar för att skapa ett självständigt liv. Insatserna i 

rehabiliteringen är samordnade och allsidiga från olika kompetensområden och 

verksamheter. Insatserna kan vara inriktade olika. Till exempel medicinskt, 

pedagogiskt, eller psykologiskt inriktade. All rehabilitering och dess insatser utformas och 

kombineras utifrån varje patientens behov. Rehabiliteringen skall utformas tillsammans med 

patienter i både planering, genomförande och uppföljning. Det fortskrider fram till det att 

patientens behov av detta uteblir (Socialstyrelsen, 2019). En rehabilitering som startar tidigt 

ger optimala förutsättningar för återhämtning. Det förebygger komplikationer 

(Socialstyrelsen, 2018a).   

I detta examensarbete väljs begreppet återhämtning. Med begreppet “återhämtning” menas 

att mentala, funktionella och psykiska förmågor ska kunna återupptas i så god mån det är 

möjligt efter att en person drabbats av en stroke. Återhämtning syftar till omvårdnaden av 

patienten. Det fokuserar på helheten, snarare än på specifika åtgärder. I resultatet används 

artiklar som innehåller ordet rehabilitering som är en förutsättning för patienten 

återhämtning. 

2.2 Sjukdomen stroke 

Stroke en kärlsjukdom i hjärnan. Det är ett samlingsnamn för hjärninfarkt och hjärnblödning 

Den orsakas oftast av en blodpropp i en eller flera blodkärl i hjärnan - hjärninfarkt. Det kan 

också bero på att ett blodkärl har brustit som resulterar i att blod läcker ut i vävnaden - 

hjärnblödning. Då ökar det intrakraniella trycket. Stroke är en cirkulationsstörning, vilket 

innebär att blod inte cirkulerar normalt i blodkärl. Det bidrar till att syret inte kan 

transporteras och hjärnan drabbas då av syrebrist. Syrebristen i vävnaden kan leda till 

följande tillstånd: Afasi (expressiv afasi som ger talsvårigheter eller impressiv afasi som ger 

problem med språkförståelsen), halvsidig svaghet/förlamning, känselbortfall och 

balanssvårigheter, synrubbningar, sväljsvårigheter. Patienten kan även få emotionell 

påverkan, såsom depression och humörsvängningar. Skadans lokalisation och omfattning 

avgör hur allvarliga symtomen blir. Hur snabbt patienten får behandling är också avgörande 

för sjukdomsförloppet. Om symtomen varar mindre än 24 timmar bedöms tillståndet 
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transitorisk ischemisk attack (tia-attack). En tia-attack är alltid en varningssignal, den kan 

leda till stroke (Ericsson & Ericsson, 2012). Förebyggande behandling är signifikant viktig 

eftersom behandlingen minskar risken för både tia och stroke (Ericsson & Ericsson, 2012). 

Stroke kan leda till kommunikationsstörningar. Kommunikation innebär att överföra tankar 

och känslor mellan olika individer. Kommunikation innebär inte enbart tal utan även 

kroppsspråk, skrift, teckenspråk, ögonkontakt med mera. Afasi är en språk- och talstörning, 

detta händer när en skada på vänster hjärnhalva uppstår, som kan komma efter en stroke. 

Den vanligaste formen av afasi är svårigheter med att komma ihåg innehållsord. Det är 

vanligt att ord inom samma ämnesområde byts ut mot varandra, till exempel att “kaffe” 

utnämns “te”, läsa utnämns “skriva”. Trots svår afasi blir patienten aldrig helt stum. 

Patienten är alltid förmögen till att säga någonting. I dessa fall kallas det automatiskt tal, 

vilket då är känslomässiga yttranden, till exempel svordomar. Patienter med afasi har svårt 

att förstå tal men detta är inte lika vanligt som att själv ha talsvårigheter (Apt, 2012).  

2.2.1 Prevalens 

Prevalensen (antalet individer som har eller haft stroke) i Sverige är ca 100 000 individer 

(Ericson & Ericson, 2012). Incidensen (antalet som insjuknar varje år) är 20 000 - 30 000 

individer. Stroke är den tredje vanligaste dödsorsaken i Sverige (Socialstyrelsen, 2018a). 

Sedan 2002 har insjuknande och mortaliteten sjunkit med 40 procent. 2017 drabbades 27 

600 individer. Vanligast att drabbas av en stroke är vid 85 år eller äldre. Mortaliteten är 

högre för personer som drabbas i hög ålder. Män drabbas oftare och har en högre mortalitet 

än kvinnor. 40 procent fler män än kvinnor drabbas (Socialstyrelsen, 2018b). Medelåldern är 

75 år. Det sker en fördubbling av incidensantalet varje årtionde efter 55 års ålder (Jönsson, 

2012). 

2.2.2 Riskfaktorer och behandling 

Riskfaktorer för stroke är hypertoni (högt blodtryck), diabetes och hjärt-kärlsjukdomar. 

Livsstilsfaktorer som kan leda till en stroke är rökning, fysisk inaktivitet, högt alkoholintag, 

högt intag av LDL kolesterol. Ärftlighet och ålder är riskfaktorer som inte är påverkbara. 

Stroke är en akut sjukdom, men den kan ge långsiktiga problem. I det akuta skedet är vården 

fokuserad på noggrann övervakning tills patientens tillstånd är stabilt. Ett nyckelbegrepp är 

tidig mobilisering. Fortsatt rehabilitering och uppföljning även efter sjukhusvistelsen inom 

kommunal hemsjukvård och primärvården har stor betydelse för återhämtningen (Jönsson, 

2012). Vården efter en stroke utförs normalt på strokeenheter på sjukhus (Socialstyrelsen, 

2018a). All personal som vårdar patienter med stroke ska ha specialistkunskap inom 

området. Arbetsgruppen kallas då stroketeam. Det består av sjuksköterska, läkare, 

fysioterapeut, arbetsterapeut, logoped, dietist, neuropsykolog, kurator och undersköterska 

(Ericson & Ericson, 2012). På strokeenheten startar den tidiga rehabiliteringen. Akutsjukvård 

kombinerad med rehabilitering i en sammanhållen process minskar dödligheten, 

funktionsnedsättningar samt andra strokerelaterade komplikationer (Socialstyrelsen, 2018a). 

Patienter som inkommit till sjukhus med misstänkt stroke samt patienter som fått medicinsk 

behandling har successivt ökar de senaste åren. I det akuta skedet av en stroke är det 
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betydande att ha fasta vårdrutiner och snabb handläggning. Med strukturerat 

omhändertagande menas att ett vårdprogram finns tillgängligt för hälso-och 

sjukvårdspersonal (Socialstyrelsen, 2018a). Det finns rutiner för vårdandet, dels i 

prehospitala vården samt i vården på sjukhus. I Sverige finns så kallade snabbspår. Ett 

snabbspår innebär att ambulanspersonalen gör en bedömning av patientens skador, för att 

behandlingen ser olika ut beroende på vilka följder patienten fått av sjukdomen. En 

medicinsk behandling skall påbörjas inom 30 minuter efter ankomst till sjukhus, vilket är 

möjligt med ett strukturerat omhändertagande. Medicinsk behandling som påbörjas inom 

4,5 timmar efter symtomdebut ökar möjligheten att bli helt återställd (Socialstyrelsen, 

2018a). 

2.3 Återhämtning efter stroke 

På en strokeenhet vårdas övervägande strokedrabbade patienter. Där finns personal med 

kunskap inom stroke och rehabilitering. Dessa har kontinuerliga teammöten för att skapa 

optimal återhämtning för patienten. En bedömning görs genom att identifiera och åtgärda 

vanliga komplikationer, till exempel nutritionsproblematik och sväljningssvårigheter. 

Patienten får hjälp med omedelbar mobilisering. Rehabilitering startar tidigt efter 

insjuknandet, vilket ger optimala förutsättningar för återhämtningen och det förebygger 

komplikationer. Varje patients rehabiliteringsplan är utformad efter patientens problem och 

förutsättningar. Den ska vara personcentrerad (Socialstyrelsen, 2018a). Insjuknandet i en 

stroke leder ofta till en kris hos patienten och dennes närstående. Stroke beskrivs ofta som 

något som inträffar oväntat där livet förändras på några sekunder. I den psykosociala 

återhämtningen ingår samtalskontakt. De olika samtalsformerna är; krissamtal, stödsamtal 

och informerande samtal. Socialrättslig information och rådgivning skall ges, exempelvis 

socialtjänstlagen och patientföreningar. Praktiska stödåtgärder kan vara utredning om god 

man/förvaltare och fondansökningar. Att drabbas av en stroke leder ofta till en existentiell 

kris med frågor som berör ansvar och meningslöshet. Återhämtningen handlar om en 

process där sjuksköterskan skall ha förståelse för patienten och dennes anhöriga (Löfström & 

Nilsson, 2012). Stroke för vanligen med sig ett flertal komplikationer, där träning är en viktig 

faktor för att skapa återhämtning. En vanlig följd av sjukdomen är att en eller flera 

kroppsdelar blir förlamade. En rekommendation för att främja återhämtningen och minska 

risken för ytterligare komplikationer är att ej vara sängbunden längre än ett dygn (Lindgren, 

2012). Under en återhämtningsprocess är det viktigt att kunna kommunicera för att uppnå 

mål och delmål. För patienter med afasi är det viktigt att skapa en lugn miljö genom att inte 

stressa och utesluta störande ljud från till exempel tv och radio (Apt, 2012). Det är viktigt att 

uppmuntra patienter med stroke att träna upp förlorade förmågor. För att möjliggöra detta 

krävs motivation hos patienten. Patienterna behöver förstå att det är värt att anstränga sig. I 

återhämtningen är det viktigt att fokusera på patientens förmågor, framhålla framgångar och 

att lägga mindre vikt vid bristande förmågor (Jönsson, 2012).  
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2.4 Sjuksköterskans omvårdnadsansvar 

Omvårdnad är den legitimerade sjuksköterskans specifika kompetens. Omvårdnaden 

omfattar patientens grundläggande behov i det dagliga livet och innefattar fysiska, sociala 

och existentiella dimensioner. All omvårdnad skall ha sin grund i en humanistisk 

människosyn. Den legitimerade sjuksköterskan är arbetsledare och ansvarar för 

omvårdnadsarbetet. Sjuksköterskan arbetar både självständigt och i team. Sjuksköterskan 

lägger upp omvårdnaden tillsammans med patienten och dennes anhöriga. Målet är att göra 

anhöriga så delaktiga i omvårdnaden som de önskar och att tillsammans i vårdteamet 

genomföra bedömning, diagnostik, planering, genomförande och utvärdering av 

omvårdnaden. Sjuksköterskan skall etablera en förtroendeingivande relation med patient och 

anhöriga, upprätthålla en vårdplan och skapa förutsättningar för patienten att nå sina mål. 

Sjuksköterskan skall kunna identifiera patientens behov för att skapa en individuell 

återhämtningsplan. All omvårdnad skall utgå från självbestämmanderätten. Det är 

sjuksköterskans ansvar att informera patienten om dennes hälsotillstånd och 

behandlingsmöjligheter (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). “Den legitimerade 

sjuksköterskan ansvarar självständigt för kliniska beslut som erbjuder människor ökade 

möjligheter att förbättra, bibehålla eller återfå sin hälsa, hantera hälsoproblem, sjukdom eller 

funktionsnedsättning och uppnå bästa möjliga välbefinnande och livskvalitet fram till döden” 

(Svensk sjuksköterskeförening, 2017, s. 4). 

2.5 Patienters upplevelser av att vårdas efter en stroke. 

Att drabbas av en stroke innebär en kris både för den drabbade och anhöriga. Vårdtiden på 

sjukhus för strokedrabbade patienter har under senaste åren förkortats (Lutz, Young, Cox, 

Martz, & Creasy, 2015). Strokedrabbade patienter pendlar ofta mellan olika känslor. Hopp 

om framtiden och tron på återhämtning, samtidigt finns en rädsla för döden och för att 

återinsjukna (Tutton, Seers, Langstaff, & Westwood, 2012). Strokedrabbade patienter 

genomgår ofta tre steg i sin återhämtning. Först hamnar de i chock, där de ofta upplever 

ångest, stress, rädsla och en känsla av att förlora kontrollen samt oro inför framtiden. När 

deras tillstånd väl stabiliseras kommer de in i andra fasen där de finner hopp inför att 

återhämtas. Den inträffar ofta när rehabilitering påbörjas. Patienterna har höga 

förväntningar på att snart kunna göra samma saker som före sjukdomen. I det tredje steget 

inser patienterna att de måste förlita sig på andra människor i situationer som de tidigare 

kunnat hantera själva. Detta innebär en omställning för den strokedrabbade och det tar lång 

tid att acceptera förändringarna (Lutz et al., 2015). Patienter som drabbats av en stroke 

upplever en stor livsomställning. Förändringen i deras kroppsliga funktioner påverkar deras 

självkänsla och ger ofta minskad vilja inför att delta i sociala sammanhang. Patienterna 

upplever att de vill få kontroll över sin kropp återigen. De anser att det är viktigt att arbeta 

med sina emotionella känslor. Patienter upplever att deras situation är kaotisk för att deras 

vilja och kropp inte samarbetar. I detta kaotiska tillstånd uppger patienterna att de har 

otillräcklig kunskap om sjukdomen. Patienterna upplever att anhörigas närvaro skapar 

positiva känslor. Att känna sig älskad ökar deras nedsatta självkänsla som tillkommit med 
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sjukdomen (Taule, Strand, Skouen & Råheim, 2014). Patienter upplever att det är svårt att 

följa med i förändringen då deras kropp ständigt förändras efter en stroke (Loft et al., 2019). 

Patienter upplever återhämtningsprocessen som ångestfylld, förnedrande, pinsam, otäck och 

isolerande. Förändringen från att ha varit självständiga till att hamna i en beroendesituation 

till andra människor skapar dessa känslor. Patienter upplever att hälso-och 

sjukvårdspersonalens bemötande är av stor betydelse för att minska dessa känslor. Ett 

professionellt bemötande, med ett gott individuellt stöd för kroppsliga, psykiska och 

relationella behov är vad patienterna önskar för att uppleva en god omvårdnad (Kitson, 

Dowd, Calabrese, Lockock, & Athlin, 2013). Patienter upplever att sjukvårdspersonalen inte 

alltid efterfrågar att ta del av deras förväntningar och övertygelser om sin återhämtning. 

Detta anser patienterna var extra synligt i övergången mellan olika avdelningar. Patienterna 

förväntar sig att deras åsikter och tankar skall rapporteras mellan de olika 

personalgrupperna (Chen, Dongxia Xiao, & De Bellis, 2015). Patienter som har en relativt 

kort sjukhusvistelse upplever att deras kunskap om komplikationer efter en stroke brister. 

Att symtom och komplikationer som inte uppkommer direkt efter en stroke tolkas som andra 

sjukdomar och problem både av dem själva, sina närstående samt även i vissa fall av hälso-

och sjukvården (Arntzen, Borg & Hamran, 2015). Patienter upplever överlag att de är nöjda 

med vården under sin tid på sjukhuset. Men att personalens bemötande speciellt nattetid 

upplevs som stressande och respektlöst. Patienterna uppger även att de saknar ett 

psykosocialt stöd. Patienterna upplever även att sjuksköterskornas kunskaper om sjukdomen 

stroke skiljer sig mycket åt i både symtom och uppkomst. Detta gör att patienterna upplever 

en osäkerhet hos sjuksköterskorna. Samtidigt litar patienterna på att sjuksköterskorna ser till 

att de får den vård de behöver. Att de får träffa sjukgymnast, läkare och arbetsterapeuter när 

de behöver. Patienterna upplever även att reglerna för hur organisationen är utformad 

påverkar deras återhämtning. Det anses vara viktigt att personalen är noga med att följa de 

organisatoriska reglerna för när och var saker skall ske. Patienterna upplever att personalen 

bestämmer när de ska äta och sova vilket skapar nedsatt autonomi (Tholin & Forsberg, 

2014). Patienter upplever vårdpersonalens bemötande som övergripande positivt under 

återhämtningen. Vissa patienter upplever att autonomin inte respekteras till fullo och att 

deras delaktighet i vårdplanen är ofrivilligt låg (Tutton et al., 2012). Patienterna upplever att 

de känner sig begränsade och uttråkade under sin vårdtid på sjukhuset, då den 

organisatoriska strukturen och komplikationer efter stroken inskränker deras möjligheter. 

Patienterna upplever att sjuksköterskans bemötande är viktigt för deras upplevelse av 

vården. Att sjuksköterskorna presenterar sig och behandlar patienterna som jämlika. De vill 

bli behandlade med värdighet och respekt. Patienterna värdesätter när sjuksköterskorna tar 

sig tid att prata med dem. Det uppskattas när de frågar patienterna hur de egentligen mår, 

istället för att enbart se deras somatiska symtom. Patienterna upplever att det är svårt att tala 

med sina anhöriga om svårigheter kring symtom. Då är det lättare att prata med 

sjuksköterskorna. Sjuksköterskornas bemötande är av stor vikt vad gäller patienternas 

övergripande upplevelse från vårdtiden. Patienterna upplever att sjuksköterskorna har 

kunskapsbrister, men har de ett professionellt bemötande och är relationsbyggande kan 

kunskapsbristerna förbises. Det positiva bemötandet gör att patienterna upplever att de kan 

lita på sjuksköterskorna, trots brist på kunskap (Loft et al., 2019). 
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2.6 Anhörigas upplevelser av att vara närstående till en person som 

drabbats av stroke. 

Den förkortade sjukhustiden för patienterna leder till att de är i dåligt skick när de kommer 

tillbaka till hemmet. Anhöriga bär då ett tungt ansvar i patientens vardag. Anhöriga upplever 

att de känner sig isolerade, övergivna och ensamma i sin vårdande roll. Många anhöriga blir 

deprimerade. Anhörigas förmåga att ge både psykiskt och fysiskt stöd till den strokedrabbade 

har stor betydelse för patienten. Får den strokedrabbade ett bra stöd av andra anhöriga och 

sjuksköterskor syns bättre resultat i återhämtningen. När närstående upplever ett bristande 

stöd från sjukvården ökar risken för att den strokedrabbade blir inlagd på sjukhuset igen. När 

en människa befinner sig i kris begränsas förmågan att ta in ny information och att ta beslut. 

I akuta skedet måste anhöriga ta många beslut angående återhämtningen. Detta utan 

kunskap om utmaningarna som väntar och vetskapen om vad sjukdomen innebär saknas 

(Lutz et al., 2015). Anhöriga ser inte att den strokedrabbades livskvalité ökar, trots framsteg i 

återhämtningen. Efter framsteg i återhämtningen och anpassning till omställningen i livet 

upplever anhöriga en stor belastning i sin tillvaro. De upplever en känsla av att leva utan att 

kunna planera framtiden (Bäckström & Sundin, 2017; Moore, Maiocco, Schmidt, Guo & 

Estes, 2002). Anhöriga upplever en stark pliktkänsla till den strokedrabbade. De upplever 

sorg över den förändrade relationen. Samtidigt accepteras den nya relationen och anhöriga 

accepterar att de tvingas skapa en ny typ av relation med den strokedrabbade. De försöker 

vara positiva då deras situation hade kunnat vara värre. Anhöriga upplever ilska över det 

ansvar som sjukvården lägger på dem. Det är en ständig kamp för patienten och de anhörigas 

rättigheter. Anhöriga upplever att de har en liten påverkan på vården, att deras åsikter inte 

tas på allvar och att deras delaktighet är liten. De upplever att sjukvården lägger fokus enbart 

på den strokedrabbade och de känner sig osynliga. De upplever att sjukvårdens roll är 

otydlig. De förväntas ta ett stort ansvar över den strokedrabbade, men deras åsikter, viljor 

och tankar åsidosätts (Bäckström & Sundin, 2017). Anhöriga saknar professionellt stöd och 

har svårt att identifiera vem som skall vägleda dem (Bäckström & Sundin, 2017; Chen et al., 

2015). Anhöriga som är samboende med en strokedrabbad person upplever både positiva och 

negativa känslor. Att hjälpa och ta hand om sin närstående för i många fall parterna närmare 

varandra men samtidigt så upplever de anhöriga att de aldrig riktigt kan slappna av. Tid för 

dem själva och deras tidigare intressen finns inte längre och de känner att de är fängslade i 

sitt eget hem. De upplever ett hopp om framtiden, hopp om att deras närstående skall bli 

frisk och att livssituationen skall återvända till det normala. Anhöriga upplever att de saknar 

kommunikation och kontinuitet från vårdpersonalen. Anhöriga upplever att hälso-och 

sjukvården finns där för familjen de första tre månaderna, men att det sedan blir till en 

sporadisk kontakt (Moore et al., 2002). Anhöriga saknar undervisning om sjukdomen och 

dess återhämtning från vårdpersonalen. Att vårdpersonalen inte har tid att förklara 

ordentligt för dem trots att de efterfrågar detta. Anhöriga upplever att de inte är fullt 

förberedda och inte hade tillräcklig kunskap när det är dags för deras anhöriga att åka hem. 

Anhöriga tror att detta beror på att vårdplaneringen inte är optimal. De upplever brister i 

kommunikationen både i övergången från olika avdelningar på sjukhuset och övergången 

från sjukhuset till hemmet. Anhöriga saknar en ansvarig sjuksköterska, att sjuksköterskan 

som vårdat på sjukhuset kontaktar dem efter hemgång. Anhöriga vill ventilera sina 
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upplevelser med en sjuksköterska, de upplever brister i förberedelser inför hemgång (Chen et 

al., 2015). Anhöriga upplever att när hälso-och sjukvården hjälper patienter med både den 

fysiska och psykosociala återhämtningen så ökar resultaten i patienten återhämtning 

(Arntzen et al., 2015). 

2.7 Teoretiskt perspektiv 

Som teoretiskt perspektiv användes Hendersons (1958) omvårdnadsteori. Denna 

omvårdnadsteori har valts då den fokuserar på att vården skall stödja patienten till att uppnå 

hälsa och återhämtning från sjukdom vilket även stämmer överens med examensarbetets 

syfte. Det vårdvetenskapliga perspektivet används till examensarbetets resultatdiskussion, 

för att få en djupare förståelse utifrån detta arbetets resultat om vilka förutsättningar som 

finns för sjuksköterskor att vårda patienter som drabbats av en stroke i deras återhämtning. 

Henderson definierar hälsa som att vara oberoende. Att patienter har en önskan om att få 

vara hel. Patienter vill få möjligheter till att vara oberoende så att de kan uppleva sig hela. 

Henderson definierar omvårdnad med att sjuksköterskans omvårdnadsansvar innefattar att 

hjälpa patienterna att tillfredsställa sina behov. Sjuksköterskan skall hjälpa patienten med de 

basala och religiösa behoven och ge tillit och hopp. Sjuksköterskan skall skapa 

förutsättningar för att patienten skall kunna tillgodose behoven själv i slutändan. 

Omvårdnaden innefattar att sjuksköterskan utför åtgärder som är nödvändiga för patientens 

hälsa, återhämtning eller fridfulla död. Patientens behov innefattar 14 omvårdnads 

komponenter; Att andas, äta och dricka, utsöndring, lämplig kroppsställning, vila och sömn, 

på- och avklädning, bibehålla normal kroppstemperatur, hel och ren hudkostym, undvika 

faror samt skydda mot skador som infektion, smitta eller våldshandlingar, kommunikation, 

religion, att utföra arbete eller skapande verksamhet, trygghet och avkoppling, att lära. För 

att patienter ska kunna uppnå och bevara sin hälsa krävs styrka, vilja och kunskap. Både 

teoretisk kunskap och kunskap om färdigheter och förmågor krävs för att en patient skall 

kunna tillfredsställa sina behov (Henderson, 1958). Det unika med sjuksköterskans roll är att 

hjälpa patienten med daglig aktivering, när denne är oförmögen att utföra dessa på egen 

hand, på grund av svagheter i kroppen eller avsaknad av kunskap. Målet är att patienten skall 

kunna hantera detta på egen hand. Att ha medmänsklighet med sig i sin omvårdnad kan 

hjälpa sjuksköterskan att känna sig nöjd med vården denne ger patienten i dennes 

återhämtning (Henderson, 1977). En sjuksköterska ska vara självständig samtidigt som 

sjuksköterskan skall samarbeta och vara en del av ett medicinskt team. Sjuksköterskan skall 

arbeta tillsammans med patienten. Patienten skall stå i centrum. När patienten blir 

involverad i vården skapas förutsättningar för patienten att känna sig oberoende. 

Sjuksköterskan ska stötta, se och bedöma psykiska och sociala behov och vara 

relationsskapande, då sjuksköterskan är den som för patientens talan. Sjuksköterskan ska 

även se patienten och dennes anhöriga i hela deras sammanhang (Henderson, 1958). En 

förutsättning för att människan skall må bra är att det finns ömsesidiga relationer, vilket gör 

att sjuksköterskans relationsskapande är av yttersta vikt (Henderson, 1958). Sjuksköterskan 
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ska fokusera på hälsorelaterade problem - att hjälpa patienten upprätthålla hälsa eller att 

återhämtas från sjukdom (Henderson, 1977). 

2.8 Problemformulering 

Anhöriga och patienter upplever negativa konsekvenser av sjukdomen som är svåra att 

hantera. Tidigare forskning visar att patienter och anhöriga upplever att brister i vården 

påverkar deras återhämtning och dagliga liv efter en stroke negativt. De upplever 

kunskapsluckor hos sjuksköterskorna och vårdpersonal om sjukdomen och dess symtom. 

Patienter och anhöriga efterfrågar mer kunskap om sjukdomen. Patienterna upplever att 

deras autonomi inte respekteras. De upplever att de får stöd från sjuksköterskan, men de 

efterfrågar en bättre kontinuitet bland vårdpersonalen. De anser att ett gott bemötande från 

sjuksköterskan är grunden för god omsorg. Anhöriga upplever att deras inflytande över 

vården är litet och de saknar en god kontakt med sjuksköterskorna. Anhöriga upplever ett 

bristfälligt stöd vad gäller omvårdnaden från hälso-och sjukvården vad gäller återhämtning 

för patienten. Sjuksköterskans omvårdnadsansvar innefattar att se hela patienten, förebygga 

sjukdom, återställa hälsa, lindra lidande samt att främja hälsa. Sjuksköterskan skall värna om 

patientens rättigheter, deras behov och möjligheter, samt skapa en kontinuitet i 

omvårdnaden. När detta inte tillgodoses leder det till ett vårdlidande för patienten, vilket 

skapar ett hinder i dennes redan komplexa återhämtningsprocess. Genom att undersöka 

sjuksköterskans förutsättningar för att vårda strokedrabbade patienter, kan omvårdnaden av 

denna patientgrupp utvecklas och arbetet för sjuksköterskan underlättas. Författarnas 

förhoppning med att beskriva sjuksköterskans förutsättningar för att vårda strokedrabbade 

patienter, är att detta ska leda till en bättre vård.  

3 SYFTE 

 

Syftet är att beskriva sjuksköterskans förutsättningar för att vårda strokedrabbade patienter i 

deras återhämtning. 

4 METOD 

Detta examensarbete framställdes genom en allmän litteraturöversikt. Metoden valdes för att 

den ger en möjlighet att skapa en kunskapsöversikt med både bredd och djup i det valda 
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ämnet. Tolv vetenskapliga artiklar valdes ut. Examensarbetet innehåller en sammanställning 

av både kvalitativa och kvantitativa artiklar. Artiklarna som valts ut är relevanta för studiens 

syfte för att dessa undersöker olika faktorer som påverkar sjuksköterskans förutsättningar för 

att vårda strokedrabbade patienter. En analys av resultat och slutsatsen i artiklarna kom 

sedan att ligga till grund för att besvara examensarbetets syfte. En allmän litteraturöversikt 

enligt Friberg (2017a) framställs genom att först skapa en överblick av ett avgränsat område, 

beskriva en sammanställning av området samt skapa ett underlag för kritisk granskning. I en 

litteraturöversikt ska likheter och skillnader i artiklarnas resultat belysas. Den ger en 

översiktlig bild av det valda ämnet. Men för att möjliggöra en gedigen analys av resultaten, 

behövs även andra delar än resultatet ses över.  

4.1 Urval och datainsamling 

Datainsamlingen har utförts i databaserna Cinahl Plus och PubMed. Dessa databaser anses 

vara lämpliga då de är akademiska databaser som innehåller kvalitetsgranskad forskning och 

vetenskapliga publikationer. Cinahl Plus innehåller information inom omvårdnadsvetenskap. 

PubMed innehåller information inom medicin och omvårdnadsvetenskap. 

Informationssökningen startade med en inledande sökning för att skapa en översikt av 

forskningsområdet (Östlundh, 2017). Den inledande sökningen visade att det fanns 

övervägande fler artiklar utifrån patient- och anhörigperspektiv angående sjukdomen stroke 

och strokeåterhämtning än utifrån sjuksköterskans perspektiv av att vårda patienter med 

stroke. Dessa artiklar som framkom i den inledande sökningen har bidragit till detta 

examensarbetets bakgrund. För att få fram ett bra val av artiklar har ett flertal sökningar 

genomförts. Efter varje genomförd sökning har sökresultat analyserats som första steg i valet 

av litteratur. Vid det första urvalet har titlarna granskats för att skapa en uppfattning om vad 

som är intressant att granska ytterligare. Nästa steg har i enlighet med Östlund (2017) varit 

att granska artiklarnas nyckelord för att skapa en uppfattning om varje artikels innehåll. Den 

korta sammanfattningen av varje artikel som kallas för abstracts har sedans lästs för att 

avgöra om artikeln var möjlig för vidare analys. 

Inklusionskriterier var att de innehöll ett sjuksköterskeperspektiv samt berörde omvårdnad 

och återhämtning av strokedrabbade patienter. Exklusionskriterierna var patient och 

närståendeperspektiv. Begränsningar som användes var fulltext, “peer reviewed” och 

publicerade högst 10 år tillbaka i tiden. En artikel är från 2008. Artikelsökningen till detta 

examensarbete påbörjades 2018 och då var artikeln publicerad för tio år sedan. Författarna 

ansåg att artikeln var betydande för att besvara syftet och därför valdes att behålla den när en 

ny litteratursökning genomfördes 2019. Peer reviewed innebär att innan artiklarna 

publicerats till vetenskaplig forskning. Att de är granskade av två eller fler forskare inom 

samma område. Peer reviewers kritiserar med fokus på nyckelinnehåll och metod. De 

säkerställer så artikeln redovisar god forskning på ett korrekt sätt (Polit & Beck, 2017). Av de 

artiklar som innehöll både patient och sjuksköterskeperspektiv har enbart 

sjuksköterskeperspektivet använts. De artiklar som innehöll andra vårdprofessioners 

perspektiv har sjuksköterskans perspektiv i största möjliga mån försökts urskiljas. Om detta 

inte kunnat identifieras har 1 artikel med vårdpersonalens perspektiv använts, då den 
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innehöll information som var av relevans för sjuksköterskans omvårdnad vid återhämtning 

till patienter som drabbats av stroke. Artiklarna fokuserar på återhämtningen från stroke. 

Huvudsakliga sökorden som användes för andra sökningen var “nursing experience, “stroke 

rehabilitation”, ”stroke”, “nursing care”, “nurse attitudes”, “recovery”. För fullständig 

sökmatris se bilaga A. Rehabilitation har använts då det tolkats innefattas i begreppet 

återhämtning utifrån beskrivning av fenomen i punkt 2.1. Attitudes användes då det har 

tolkats som inställning. För att få fram de sökorden som bäst beskriver det problem som skall 

besvaras skall ett flertal sökord och ämnesord användas synonymer är en bra hjälp (Karlsson, 

2017). I detta examensarbete användes karolinska institutets svenska mesh som hjälp för att 

översätta söktermer från svenska till engelska. I litteratursökningen användes synonymer 

samt boolesk sökteknik för att få fram ett bra urval. De tre vanligaste booleskerna är AND, 

OR och NOT. I denna sökning användes AND. Det används för att koppla ihop två olika 

söktermer, vilket gör att databasen söker på dokument som handlar om de två olika 

söktermerna. OR användes för att ringa in synonymer av termer samt. NOT användes för att 

avgränsa sökningen till att inte innehålla enbart en term (Östlundh, 2017). Se bilaga A för 

fullständig sökmatris. I artikelsökningen valdes sedan 12 artiklar ut. Se bilaga C för 

fullständig artikelmatris över valda artiklar. Artikelmatrisen innehåller detaljerad 

information om artiklarna. Dessa artiklar har kvalitetsgranskats enligt (Friberg, 2017b). En 

granskning av kvalitén är nödvändig, där inte enbart artiklarnas resultat är av intresse utan 

hur resultatet kommit till samt teoretiska utgångspunkter. Se bilaga B granskningsfrågor. De 

kvalitativa artiklarna bedöms utifrån 14 frågor och de kvantitativa artiklarna bedöms utifrån 

13 frågor. Alla kvalitativa artiklar som fick fler än 10 poäng har i detta examensarbete klassats 

ha hög kvalité. Alla kvantitativa artiklar som fick fler än 9 poäng har bedömts ha hög kvalité. 

För artiklarnas kvalitetspoäng se bilaga C.  

4.2 Dataanalys och genomförande 

En litteraturöversikt innefattar tre steg. Det första steget handlar om att göra en översiktlig 

litteratursökning. Sökningen utformas ur ett helikopterperspektiv, vilket innebär att 

abstrakten kritiskt granskas med utgångspunkten om innehållet är det som eftersträvas, men 

detaljer i forskningen ses ej över här. Efter den översiktliga litteratursökningen skall texterna 

i artiklarna läsas noggrant. Detta görs för att skapa en tydlig bild och ökad förståelse av 

artiklarnas helhet och innehåll. Sedan dokumenteras i en översiktstabell. Vad som skall 

dokumenteras i översiktstabellen avgörs i relation till forskningsfrågor samt problemområde. 

När översiktstabellen är framställd skall sökning av likheter och skillnader genomföras. En 

analys av likheter och skillnader görs för att hitta aspekter i forskningen som kan bidra till att 

besvara syftet (Friberg, 2017a).  Författarna utförde den inledande sökningen var och en för 

sig. När relevanta artiklar valts lästes sedan hela artiklarna, av bägge författare. Sedan 

utfördes en kvalitetsgranskning av artiklarna utifrån Friberg (2017) granskningsfrågor, den 

första gjordes av författarna tillsammans. Artiklarna delades jämnt upp mellan författarna 

för granskning utifrån granskningsfrågorna. Sedan utbyttes artiklarna mellan författarna 

igen för att säkerhetsställa att författarna fick samma granskningspoäng. 

Granskningsfrågorna återfinns i bilaga B.  Alla artiklar som klassades ha en hög kvalité lästes 
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av båda författarna var och en för sig. Genom att läsa artiklarna ett flertal gånger skapades en 

helhetssyn av artiklarna. sedan diskuterade författarna innehållet med varandra.  En 

diskussion fördes över hur de uppfattade de olika delarna i artiklarna. Detta för att undvika 

missförstånd. Sedan påbörjades en granskning av artiklarna med fokus på artiklarnas syfte, 

metod och resultat. En översiktstabell utformades, med syfte, metod, ursprungsland, kontext 

och resultat summerade. Författarna utformade översiktstabellen tillsammans. Under 

utformningen skrevs alla artiklarna ut och författarna färgmarkerade varje artikels syfte med 

gult, varje metod med grönt, varje land blått och varje kontext rött. Varje artikels syfte, 

metod, ursprungsland och kontext skrevs sedan in i översiktstabellen för att skapa en 

struktur över det författarna funnit. Översiktstabellen återfinns i bilaga D. Sedan påbörjades 

en analys av likheter och skillnader mellan artiklar inom samma område. Författarna delade 

upp arbetet. En författare letade efter likheter och skillnader i syfte och den andra letade efter 

likheter och skillnader i metod. Tillsammans letade författarna efter likheter och skillnader i 

artiklarnas geografi och kontext. Författarna läste tillsammans översiktstabellen och 

diskuterade detta för att skapa förståelse av varandras texter samt för att undvika 

missförstånd.  Författarna analyserade sedan resultatet i varje artikel. Resultatens innehåll 

analyserades sedan utefter teman, vilket handlade om att kategorisera liknande studier under 

en rubrik. Den första artikeln granskades och analyserades av författarna tillsammans för att 

skapa teman. Sedan delades artiklarna upp mellan författarna där författarna skrev ner sina 

resultat översiktstabellen, se bilaga D. Översiktstabellen lästes igenom gemensamt och 

diskuterades författarna emellan. I översiktstabellen framkom åtta olika teman; resurser, 

miljö, ledarskap, relationen till patienten, närstående, hinder i omvårdnaden, teamsamarbete 

och utbildning. Som efter ytterligare analys blev fyra teman. Resurser, miljö, ledarskap 

bildade organisationens inverkan. Relationen till patienten, närstående, hinder i 

omvårdnaden bildade relationell inverkan. Teamsamarbete bildade teamsamarbetets 

inverkan och utbildning bildade utbildningens inverkan. Slutligen sammanställdes de fyra 

temans innehåll, vilket presenteras under resultatet. 

4.3 Etiska ställningstaganden 

Detta arbete utformades efter forskningsetiska codex. Ingen form av fabricering, plagiering, 

förfalskning eller förvrängning av data förekommer. Författarna använder sig enbart av 

artiklar som är “peer reviewed”, vilket betyder att de vetenskapliga artiklarna är kritiskt 

granskade ur olika aspekter. Detta görs för att säkerställa att de valda artiklarna uppfyller de 

vetenskapliga krav som föreligger för att forskningen skall godkännas som ny kunskap 

(Codex 2018). Kraven på god vetenskaplig kvalité är att forskningen skall ge nya kunskaper 

och ge tillförlitliga kunskapskartor att navigera efter än vad som tidigare funnits, eller ger ett 

nytt ljus på tidigare kända förhållanden (Vetenskapsrådet, 2017). Artiklarna har analyserats 

textnära från engelska till svenska för att få ett korrekt resultat som skall redovisas utan att 

manipuleras. Författarna har varit så objektiva som möjligt och haft det etiska perspektivet 

med sig i utformningen av arbetet (Codex, 2018). I detta examensarbete användes saklighet, 

vilket innebär att all skriven text kan förankras i någon form av källa. För att skapa en 

entydighet. Oavsett vem som läser, skall texten kunna tolkas på samma sätt. Författarna ska 
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förklara fackuttryck och skriva ut icke självklara förkortningar till sitt fullo första gången de 

används i texten (Segesten, 2017). Författarna har inte sållat bort artiklar som inte delar 

författarnas personliga åsikter. Författarna skrev ner sin förförståelse för ämnet var och en 

för sig innan examensarbetet påbörjades. Detta skapade en förståelse för författarnas 

förförståelse. Förförståelsen och författarnas personliga åsikter har sedan lagts åt sidan och 

ej påverkat utformningen av detta examensarbete, i största möjliga mån. 

5 RESULTAT 

Här presenteras likheter och skillnader i artiklarnas syften, metod och resultat. Resultatet 

presenteras i fyra olika teman organisationens inverkan, relationell inverkan, teamarbetets 

inverkan och utbildningens inverkan. 

5.1 Likheter och skillnader i artiklarnas syften. 

Totalt har åtta kvalitativa, en mixed metod och tre kvantitativa artiklarna analyserats. Här 

presenteras likheter och skillnader i artiklarnas syften utifrån tillhörande ansats. Samtliga 

artiklar berör sjuksköterskans omvårdnadsarbete med patienter som drabbats av stroke i 

deras återhämtning (Barecca & Wilkins, 2016; Burton, Fischer & Green, 2009, Christiansen 

& Feiering,2016; Dreyer, Angel, Langhorn, Blicher, Aadal, 2016; Jaromin et al., 2017; Joice, 

Jones & Johnston, 2012; Kneafsey & Haigh, 2009; Loft et al., 2017; Struwe, Baernholt, 

Noerholm & Lind, 2013; Park & Han, 2010; Theofanidis & Gibbon, 2016; Yee Hing Tang, 

Price, Stephan, Robinson & Exley, 2017). Två av studierna var ur ett sjuksköterskeperspektiv 

(Burton et al., 2009; Struwe et al., 2016) och en ur omvårdnadspersonalens perspektiv 

(Tehofanidis & Gibbon, 2016). I en kvalitativ studie (Dreyer et al., 2016) och i mixed method 

studien (Park & Han, 2010) var syftet att se över hur sjuksköterskans arbetserfarenheter 

kring omvårdnaden av stroke är. Två kvalitativa studier hade syftet att utforska personalens 

kunskaper kring strokedrabbade patienter. Den ena hade sjuksköterskeperspektiv (Loft et al., 

2017) och den andra hade omvårdnadspersonalens perspektiv (Theofanidis, & Gibbon, 

2016). Tre kvalitativa studier hade i syftet att undersöka omvårdnadspersonalens 

synpunkter, vilket innefattade både läkare, sjuksköterskor och sjuksköterskeassistenter (Loft 

et al., 2017; Theofanidis, & Gibbon, 2016; Yee Hing Tang et al., 2017). I en kvalitativ studie 

framkom inte i syftet vilken personalgrupp som var vald att använda sig av (Burton et al., 

2009). Dessa kvalitativa studier utgick från sjuksköterskeperspektiv (Barreca & Wilkins, 

2008; Christiansen & Feiring, 2016; Dreyer et al., 2016; Struwe et al., 2016). Även mixed 

method studien utgick från sjuksköterskans perspektiv (Park & Han, 2010). En av de 

kvantitativa studierna ville utforska kunskaperna om stroke (Joice et al., 2012). En annan 

kvantitativ studie ville utforska problematiken kring att vårda patienter efter en stroke 

(Jaromin et al., 2017). En kvantitativ studie hade som syfte att studera sjuksköterskans 



   

 

14 

upplevelse av att vårda strokedrabbade patienter (Kneafsey & Haigh, 2009). Två kvalitativa 

studier (Barecca & Wilkins 2008; Dreyer et al., 2016) och mixed method studien (Park & 

Han, 2010) syftade till att undersöka sjuksköterskors syn samt upplevelser av att vårda 

strokedrabbade patienter. Dessa kvalitativa studiers syften var att undersöka hur inflytande 

och uppfattningar är kring det organisatoriska arbetet kring stroke (Burton et al., 2009; 

Struwe et al., 2016; Theofanidis, & Gibbon, 2016). 

5.2 Likheter och skillnader i metod 

Av de 12 artiklar som ingick i resultatet hade åtta en kvalitativ ansats. Av dessa åtta använde 

fyra sig av intervjuer i fokusgrupper för att samla in data (Dreyer et al., 2016; Christiansen & 

Feiring, 2016; Struwe et al., 2016; Burton et al., 2009). Av dessa valde en att använda sig av 

både enskilda intervjuer och fokusgrupp intervjuer (Struwe et al., 2016). Två studier använde 

sig av semitstrukturella intervjuer (Yee Hing Tang et al., 2017; Theofanidis, & Gibbon, 2016). 

En studie valde att använda sig av intervjuer med öppna frågor (Barreca & Wilkins, 2008). 

En studie valde att använda både observationer och intervjuer som datainsamlingsmetod 

(Loft et al., 2017). 

Av de tre kvantitativa studierna använde sig alla tre av frågeformulär (Jaromin et al., 2017; 

Joice et al., 2012; Kneafsey, & Haigh, 2009). Det skiljde sig mycket i antal deltagare i de olika 

studierna, från 44 till 501 svarande. En studie var mix-method och använde sig av 

självskattningsformulär samt fokusgruppsintervjuer (Park, & Han, 2010). En använde sig av 

frågeformulär med 17 frågor varav två öppna frågor och på tre frågor fanns det fler än två 

svarsalternativ (Jaromin et al., 2017). En studie använde sig av en skala på 1-5 där 1 var att 

personen inte instämmer alls, och 5 var att personen instämmer helt. På några frågor 

användes en visuell VAS skala där stress kunde mätas i 1-100. Där 1 var obefintligt och 100 

var värsta tänkbara (Joice et al., 2012). En studie använde sig av 59 frågor varav 2 frågor var 

öppna frågor. I 42 stycken frågor fick deltagarna svara i en 1-5 skala där 1 var instämmer inte 

alls och 5 var instämmer helt. Två frågor var öppna. De resterande frågorna behandlade de 

svarandes demografiska detaljer (Kneafsey, & Haigh, 2009). 

5.2.1 Likheter och skillnader i ursprungsland och kontext 

Fyra av studierna utfördes i Norden (Christiansen & Feiring; Dreyer et al., 2016; Loft et al., 

2017; Struwe, Baernholt, Noerholm, & Lind, 2016). En av dessa är norsk (Christiansen & 

Feiring, 2016). De resterande tre är danska (Dreyer et al., 2016; Loft et al., 2017; Struwe et 

al., 2016). Tre är utförda i Storbritannien (Joice et al., 2012; Kneafsey & Haigh, 2009; Yee 

Hing Tang et al., 2017). Två studier är utförda i Kanada (Barreca & Wilkins, 2008; Burton et 

al., 2009). En är utförd i Polen (Jaromin et al., 2017). En är grekisk (Theofanidis, & Gibbon, 

2016). En är sydkoreansk (Park & Han, 2010).  

Fyra av studierna är utförda med personal från rehabiliteringsavdelningar (Barreca & 

Wilkins, 2008; Christiansen & Feiring, 2016; Dreyer et al., 2016; Loft et al., 2017). Två av 
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studierna är genomförda med personal som arbetar på strokeavdelningar (Struwe, Baernholt, 

Noerholm, & Lind, 2016; Jones & Johnston, 2012). Tre studier valde att använda sig av 

sjuksköterskor som arbetade inom strokevården i olika former (Kneafsey & Haigh, 2009; 

Theofanidis, & Gibbon, 2016; Yee Hing Tang et al., 2017). En studie är utförd på två olika 

akutstrokeavdelningar (Burton et al., 2009). En studie är utförd på en kirurg- och 

strokeavdelning (Jaromin et al., 2017). En annan studie är utförd med sjuksköterskor som 

arbetar på daglig verksamhet för vuxna (Park, & Han, 2010). 

5.3 Likheter och skillnader i resultat 

Utifrån examensarbetets syfte har likheter och skillnader i artiklarnas resultat identifieras. 

Fyra teman identifierades som inverkade på sjuksköterskans förutsättningar att vårda 

strokedrabbade patienter i deras återhämtning. Dessa teman var organisationens inverkan, 

relationell inverkan, teamarbetets inverkan och utbildningens inverkan. I dessa fyra teman 

analyserades sedan hinder och främjande förutsättningar för omvårdnaden. I jämförelsen av 

resultatet delas inte de kvantitativa och kvalitativa artiklarna upp. 

5.3.1 Organisationens inverkan 

Ledningen påverkade förutsättningarna för sjuksköterskornas arbete och vårdande med 

strokedrabbade patienter i deras återhämtning (Barreca & Wilkins, 2008; Burton et al., 

2009; Park & Han 2010). Sjuksköterskorna ansåg att deras förutsättningar att vårda 

främjades när ledningen var bra och tydlig. När ledningen drev vården framåt sant när 

ledningen var på plats för att förstå organisationen ansågs vara positivt (Burton et al., 2009). 

Sjuksköterskornas förutsättningar hindrades av att ledningen bestod av en annan profession. 

Sjuksköterskorna uppgav att de inte hade någon talan om hur vården skulle bedrivas. 

Förutsättningarna för vårdande hindrades även när ledningen hade mer fokus på ekonomisk 

vinning, än på vårdens kvalité (Park & Han, 2010). I en studie upplevde sjuksköterskorna att 

deras förutsättningar hindrades av en ekonomisk förändring där de kände sig tvingade att 

arbeta kostnadseffektivt. Detta ledde till ett förändrat arbetssätt där fokus leddes bort från 

patienten till fokus på kostnadseffektivitet (Theofanidis, & Gibbon, 2016). Sjuksköterskorna 

uppfattade att förutsättningarna hindrades av att ledningen ställde höga krav på dem. De 

upplevde att de inte hade något inflytande över sitt arbete och ansåg att arbetsförhållandet 

var dåligt. Vilket resulterade i att de själva arbetade ut strategier utan ledningens hjälp för att 

skapa förutsättningar för vårdande (Barecca & Wilkins, 2008). Bristen på sjuksköterskor 

ansågs vara ett hinder för vården av patienterna i deras återhämtning (Barreca & Wilkins 

2008; Struwe et al., 2016; Jaromin et al., 2017; Loft et al., 2017). Den rådande tidsbristen var 

ett hinder för att skapa förutsättningar att vårda (Jaromin et al., 2017; Loft et al., 2017). För 

att främja återhämtningen ansåg sjuksköterskorna att det krävdes repetitiv övning och tid för 

patienterna. En förutsättning var att patienterna fick försöka själva att utföra egenvård, vilket 

sjuksköterskorna upplevde var omöjligt på grund av bristande resurser i form av tid och 

personal (Barreca & Wilkins, 2008; Loft et al., 2017). Tidsbristen hindrade sjuksköterskornas 
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förutsättningar genom att de upplevde att de inte hann med att utbilda patienterna och deras 

närstående inom återhämtning och vad sjukdomen innebär (Struwe et al., 2016). 

Sjuksköterskorna upplevde att resurserna som fanns i arbetsgruppen inte var bra fördelade. 

Detta sågs som ett hinder för vårdandet, då fokus låg på patientens återhämtning, men andra 

arbetsuppgifter kom i skymundan (Barreca & Wilkins, 2008). Sjuksköterskorna upplevde 

den fysiska miljön som ett hinder för att skapa förutsättning för deras arbete (Loft et al., 

2017; Struwe et al., 2016). Den fysiska miljön var inte optimal och det ansågs vara ett hinder 

för att skapa förutsättning för vårdande, då antalet badrum till antalet patienterna var för få. 

Sjuksköterskorna uttryckte att viss omvårdnad var tvungen att ske inne på patienternas salar 

istället för badrummen vilket påverkade vården negativt (Loft et al., 2017). Bristen på 

hjälpmedel påverkade förutsättningarna för sjuksköterskorna negativt i vården av de 

strokedrabbade patienterna i deras återhämtning (Struwe et al., 2016). 

5.3.2 Utbildningens inverkan 

Sjuksköterskorna ansåg att internutbildning inom stroke och återhämtning var värdefullt för 

att skapa förutsättning att vårda. De ville ha mer utbildning för att främja förutsättningarna 

för att vårda strokedrabbade patienter i deras återhämtning (Loft et al., 2017; Park & Han, 

2010). I en kvalitativ studie ansåg sjuksköterskorna att det fanns ett stort behov av 

specialiserad kompetens inom området och att det saknas på avdelningen, vilket var ett 

hinder för vårdandet. Sjuksköterskornas behov av utökad intern utbildning ansågs dels bero 

på att de saknade tid och energi åt att söka kunskap på egen hand, på grund av hög 

arbetsbelastning. En hindrande förutsättning var när sjuksköterskorna såg kunskapsbrister 

om stroke hos deras kollegor. De beskrev att det erhållits utbildningar på avdelningen, men 

inte inom alla de områden som efterfrågades av sjuksköterskorna (Loft et al., 2017). 

Sjuksköterskorna i en annan kvalitativ studie ansåg att behövde mer utbildning då de hade 

för låg kunskap om sjukdomen stroke och omvårdnaden för dessa patienter för att de ska 

kunna främja återhämtningen för dessa patienter. De utbildningarna som de blivit erbjudna 

på arbetsplatsen var främst brandövningar och andra icke stroke-relaterade utbildningar. De 

ville kontinuerligt få utbildning, både kliniskt och teoretiskt, som avser problem som 

kommer med sjukdomen (Park & Han, 2010). 95,4 procent av sjuksköterskorna ansåg att de 

behövde mer kunskap inom just aktivering och mobilisering. De uttryckte att anhöriga och 

patienter förväntade sig att de ska ha mer kunskaper inom detta område än vad de har, för 

att de är sjuksköterskor: p-värde <0,001 (Kneafsey & Haigh, 2009). Sjuksköterskorna ansåg 

att det fanns ett behov av att undervisa och informera anhöriga angående patienternas 

symtom, återhämtning och om sjukdomen för att främja patienternas återhämtning (Dreyer 

et al., 2016; Joice, Jones, & Johnston, 2012; Theofanidis & Gibbon, 2016; Yee Hing Tang et 

al., 2017). 

5.3.3 Relationell inverkan 

Sjuksköterskorna upplevde att de trivdes med sitt arbete som främjande för att skapa 

förutsättningar att vårda strokedrabbade patienter i deras återhämtning. Att de kände att de 

kunde göra skillnad då de var den profession som arbetade närmast patienten, men också för 
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att sjuksköterskorna ansåg att deras roll var central och nödvändig för patienten i deras 

återhämtning (Barreca & Wilkins, 2009; Dreyer et al., 2016). Sjuksköterskorna ansåg att den 

kognitiva funktionsbegränsningen som ofta kom med sjukdomen var ett hinder för 

förutsättningen att vårda dessa patienter, då vissa begränsningar var svåra att hantera 

(Christiansen & Feiring, 2016; Jaromin et al., 2017; Yee Hing Tang et al., 2017). 

Sjuksköterskorna upplevde hinder för vårdandet när de vårdade patienter med kognitiva 

funktionsbegränsningar då de ofta saknade sjukdomsinsikt. Det skapade frustration både hos 

sjuksköterskor och patienter (Christiansen & Feiring, 2016). Sjuksköterskorna ansåg framför 

allt att minnesproblematiken var svår att hantera och att denna problematik skapade ett 

hinder för patientens återhämtning (Yee Hing Tang et al., 2017). Kognitiv nedsättning och 

verbal aggression var de största problemen för att kunna hjälpa patienten att skapa optimal 

återhämtning, framför allt för att den typen av problematik var svår att hantera för 

sjuksköterskorna. Det gav svårigheter för att skapa en god patientrelation och att ge ett 

optimalt bemötande. Även kommunikativa svårigheter var ett hinder för att kunna undervisa 

patienterna och det försvårade även för möjligheten till att skapa en god patientrelation. 

Sjuksköterskorna tror även att goda patientrelationer skulle främja förutsättningarna och 

minska problemen som finns i hälso-sjukvården. Trots detta ansåg 60 procent av 

sjuksköterskorna att de hade en god relation med patienterna (Jaromin et al., 2017). 98 

procent av sjuksköterskorna såg svårigheter i att stötta patienterna med egenvård. 

Sjuksköterskorna trodde att det var optimalt för patienten att göra så mycket som möjligt 

själv, då det stärker deras återhämtning, men patienterna ville att sjuksköterskorna skulle 

göra saker åt dem och detta ansågs vara ett hinder för återhämtningsprocessen. 

Sjuksköterskorna ansåg dock att de har en viktig roll för patienten i deras återhämtning: p-

värde <0,008 (Kneafsey & Haigh, 2009). Sjuksköterskorna ansåg att anhöriga var en 

främjande förutsättning för deras arbete. Anhöriga kunde bidra med information om 

patienten och hur patienten var innan patienten blev drabbad av stroke (Christiansen & 

Feiring 2016; Dreyer et al., 2016; Joice et al., 2012; Struwe et al., 2016; Yee Hing Tang et al., 

2017). 52 procent av sjuksköterskorna upplevde anhöriga behov av kontinuerlig information 

som stressande: p-värde<0,001 (Joice et al., 2012). I en kvalitativ studie uppger 

sjuksköterskorna att de inte hade tiden de önskade till att skapa en relation till de anhöriga 

då patienterna upptog mycket av deras tid (Dreyer et al., 2016). I en kvalitativ studie 

uttryckte sjuksköterskorna ett missnöje i de anhörigas kunskap kring omvårdnaden av 

patienten (Theofanidis & Gibbon, 2016). I en kvalitativ studie framkommer att 

sjuksköterskorna uppfattade att anhöriga inte förstod innebörden av återhämtning då de blev 

upprörda när de lät patienterna prova själva. Anhöriga ansåg att det var sjuksköterskans jobb 

att hjälpa patienterna (Barreca & Wilkins, 2008). Sjuksköterskorna ansåg att det var viktigt 

att involvera anhöriga i vården kring den strokedrabbade patienten (Dreyer et al., 2016; Park 

& Han 2010; Struwe et al., 2010). I en av dessa kvalitativa studier uppfattade 

sjuksköterskorna att anhöriga inte hade samma uppfattning angående omvårdnaden. De 

upplevde att anhöriga ansåg att det var sjuksköterskornas jobb att ta hand om deras 

närstående och därför ville de inte vara involverade i vården (Park & Han 2010). I en av de 

kvalitativa studierna framkom att sjuksköterskorna upplevde en frustration över att 

vårdplanen inte följdes när patienterna blivit utskrivna, trots att de försökt involvera 

anhöriga i vårdplanen under vårdtiden (Struwe et al., 2016). I en tredje kvalitativ studie 
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upplevde sjuksköterskorna svårigheter i att bemöta anhörigas frustration. Ovetandes över 

när deras närstående skulle bli utskriven från sjukhuset och när en plats på ett 

rehabiliteringscenter skulle erbjudas skapade frustration hos anhöriga. Sjuksköterskorna 

uppgav att de inte kunde påverka tillgängligheten och utskrivningsbesluten, då beslutet om 

rehabiliteringsplatser låg hos kommunen. Detta gjorde att de kände sig klämda mellan de 

anhörigas frustration och kommunen. Vilket blev ett hinder för sjuksköterskorna i deras 

omvårdnad av strokedrabbade patienter i deras återhämtning (Christiansen & Feiring, 2016). 

5.3.4 Teamarbetets inverkan 

Sjuksköterskorna anser att det är betydelsefullt att tillvarata andra kompetenser i teamet och 

att en väl fungerande teamsamverkan var av vikt för att på bästa möjliga sätt främja 

återhämtning hos patienterna (Burton et al., 2009; Dreyer et al., 2016; Struwe et al., 2013; 

Kneafsey & Haigh, 2009; Theofanidis & Gibbon, 2016; Yee Hang Tang et al., 2017). 

Sjuksköterskorna såg samarbetet med övriga professioner i teamet som en främjande 

förutsättning för deras omvårdnadsarbete kring strokedrabbade patienter (Burton et al., 

2009; Barreca & Wilkins, 2008; Joice et al., 2012; Kneafsey Haigh, 2019; Struwe et al., 2013). 

Sjuksköterskorna upplevde teamsamverkan som positiv, då närvaro av de andra 

professionerna skapade tillit till varandra (Burton et al., 2009). 86 procent av 

sjuksköterskorna uttryckte att teamsamverkan var positiv, i och med att de fick stöd av övriga 

kollegor när det handlade om stresshantering till exempel: p-värde <0,001 (Joice et al., 

2012). Sjuksköterskorna ansåg att en kontinuerlig dialog med andra professioner var en 

främjande faktor för sjuksköterskans förutsättning att skapa en god återhämtning för 

patienten (Struwe et al., 2013). Sjuksköterskorna ansåg att deras rehabiliterande roll var högt 

värderad av de andra professionerna (Kneafsey & Haigh, 2019). Sjuksköterskorna ansåg att 

de har en viktig roll i teamet för att skapa bästa förutsättningar för patientens återhämtning. 

De ansåg även själva att de är betydelsefulla för de andra professionerna, då de har störst 

inblick i patientens aktuella tillstånd (Barreca & Wilkins, 2008). Sjuksköterskorna upplevde 

att de själva såg patienten som en helhet, medan de andra professionerna fokuserade på det 

som berörde deras professions specialitet. Sjukgymnasten såg till exempel enbart 

rörelsehinder hos patienten som problematiskt och arbetade rehabiliterande kring detta, 

medan sjuksköterskan såg hela patienten. De uttryckte också att andra professioner inte 

efterföljer den gemensamma planen med lika stort engagemang som sjuksköterskan gör, 

vilket blev ett hinder i sjuksköterskans vårdande. De upplevde även svårigheter med att få sin 

röst hörd av de andra professionerna (Dreyer et al., 2016). Sjuksköterskorna upplevde en 

oklar rollfördelning i teamet (Park & Han, 2010). Sjuksköterskans professionella roll blev 

nedvärderad av de andra professionerna (Kneafsey & Haigh, 2009). Sjuksköterskorna ansåg 

att andra professioner såg ner på deras roll i teamet. De upplevde att de såg sjuksköterskor 

som mindre betydelsefulla än övriga professioner när det kom till att vårda strokedrabbade 

patienter i deras återhämtning (Barreca & Wilkins, 2008). Sjuksköterskorna ansåg att det 

fanns brister i kommunikation mellan professionerna på enheten och brist på 

kommunikation i överlämnandet av patienter mellan vårdenheter. De ansåg att detta 

skapade ett hinder för sjuksköterskans förutsättningar att skapa återhämtning för 

strokedrabbade patienter (Yee Hing Tang et al., 2017).  
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6 DISKUSSION 

Detta avsnitt inleds med en diskussion om examensarbetets centrala delar ifrån resultatet, 

Först förs en diskussion utifrån studiernas karaktäristika, studiernas följt av en diskussion 

om examensarbetets resultat utifrån likheter och skillnader som diskuteras mot bakgrund 

och valt teoretiskt perspektiv. Därefter följer metoddiskussionen där vald metod diskuteras 

utefter styrkor och svagheter i analys och genomförande samt kvalitet. Slutligen diskuteras 

etiska överväganden i etikdiskussionen.    

6.1 Resultatdiskussion 

Nedan diskuteras studiernas karaktäristika utifrån studiernas syfte, ursprungsland och 

kontext följt av en diskussion om examensarbetets resultat utifrån likheter och skillnader 

som diskuteras mot bakgrund och valt teoretiskt perspektiv. 

6.1.1 Diskussion om studiernas karaktäristika 

Två studier är utförda i Danmark med liknande syften, den ena hade som syfte att beskriva 

sjuksköterskans roll och funktion i rehabiliteringen och den andra hade som syfte att 

undersöka sjuksköterskans roll och funktion i återhämtningen av strokedrabbade patienter. 

Fördelen med att ha två studier från samma land som undersöker samma sak, är att 

trovärdigheten för studiernas resultat ökar (Polit & Beck, 2017). Nackdelen är att studierna 

inte exakt preciserar vart de är utförda vilket kan resultera i att de är från samma ställen. Den 

tredje studien som är utförd i Danmark hade som syfte att undersöka sjuksköterskans åsikt 

om problematiken kring att vårda strokedrabbade patienter. Att ha tre studier utförda i 

samma land med olika syften, skapar en möjlighet att se om sjuksköterskans roll och 

funktion stämmer in på den problematiken som sjuksköterskorna upplever, då resultaten 

kan jämföras.  

Samtliga kvalitativa studier genomfördes med intervjuer. Studien som genomfördes som en 

Mixed-method använde sig också av intervjuer. Att använda sig av intervjuer som 

datainsamlingsmetod är positivt för att intervjuaren får möjlighet att ställa följdfrågor och 

läsa av personens kroppsspråk, för att försäkra sig om att hen har förstått budskapet (Polit & 

Beck, 2017). En av de kvalitativa studierna använde sig av observationsintervju. Två studier 

genomfördes med semistrukturella intervjuer. Semistrukturella intervjuer skapar en ökad 

möjlighet för deltagarna att uttrycka sig, genom att använda illustrationer eller andra typer 

av förklaringsmodeller (Polit & Beck, 2017). Tre studier genomfördes med 

fokusgruppsintervjuer. Fokusgruppsintervjuer används ofta inom vården, med avsikten att 

kvalitetsförbättra vården. En fördel med att använda sig av fokusgruppsintervjuer är att 

använda sig av idéerna som uppkommer ur diskussionerna mellan deltagarna. Den passar för 

studier som vill undersöka människors erfarenheter till exempel (Wibeck, 2017). Samtliga 

kvantitativa studier genomfördes med enkäter baserade på frågeformulär. Genom att 

använda sig av enkäter som datainsamlingsmetod besvaras frågor av ett stort antal personer 
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under kort tid. Nackdelen med att använda sig av enkäter är att svaren ibland ger för lite 

information för att kunna besvara syftet (Billhult, 2017). Fördelen med att använda enkäter 

som metod är att den är flexibel och kan innehålla flera aspekter men har en svaghet då 

forskare inte kan få djupare svar från respondenterna (Polit & Beck, 2017).  

I en jämförelse mellan studiernas ursprungsland framkom liknande resultat utifrån de 

förutsättningar som inverkade på sjuksköterskornas vårdande. Detta tyder på ländernas 

vårdstruktur, vårdorganisation och sjuksköterskans omvårdnad är internationell och inte 

beroende på ländernas kultur. Majoriteten av studierna utfördes i länder med västerländsk 

syn på vård och omvårdnad endast en kom från Asien där möjligen en annan vårdkultur kan 

finnas. Detta har dock inte inverkat negativt på examensarbetets resultat utan ansågs bidra 

till att få en mer täckande kunskap inom området.  

Fyra studier genomfördes på rehabiliteringsavdelningar på sjukhus. Två studier på specifika 

strokeavdelningar. En studie på två akutstrokeavdelningar. En studie på en kombinerad 

kirurg och strokeavdelning. Tre studier är utförda inom strokevården i olika vårdformer. En 

studie är utförd på en daglig verksamhet för vuxna. En fördel med att med att ha olika 

kontext på studierna är att personerna har olika erfarenheter som kan ge en rikare 

beskrivning (Henricson & Billhult, 2017).   

6.1.2 Diskussion om examensarbetets resultat 

I resultatet framkom att sjuksköterskorna ansåg att det fanns svårigheter med att ge ett gott 

bemötande på grund av patientens kognitiva funktionsbegränsning som ofta kommer med 

sjukdomen. Sjuksköterskorna trodde att goda patientrelationer skulle minska problematiken 

i hälso-sjukvården. Tidigare forskning visar att patienter upplever negativa känslor under 

återhämtningen, framför allt av att vara beroende av andra. De uppger att ett gott bemötande 

från hälso-sjukvårdspersonalen är av stor vikt för att minska dessa känslor (Kitson et al., 

2013). Detta kan kopplas till Hendersons teori om att förutsättningar skapas så att patienten 

skall känna sig oberoende när sjuksköterskan involverar patienten i vården. Sjuksköterskan 

skall vara relationsskapande (Henderson, 1958). Det är intressant att resultatet visade att 

sjuksköterskorna ansåg att det var svårt att ge ett gott bemötande. Enligt Svensk 

sjuksköterskeförening (2017) skall sjuksköterskan se till att omvårdnad genomföras i 

partnerskap med patienten. Sjuksköterskan skall se till att patienten integritet och värdighet 

bevaras. I resultatet framkommer att sjuksköterskorna ansåg att deras roll var viktig för att 

skapa förutsättning för patientens återhämtning. Resultatet visar även att sjuksköterskor 

ansåg att kommunikationen mellan vårdenheter var otillräcklig för att främja patientens 

återhämtning. Vilket kan jämföras med tidigare forskning som visar att god kommunikation i 

teamet ansågs vara en förutsättning för att skapa bästa möjliga återhämtning för patienterna 

i ett flertal av studierna. Patienter förväntar sig att personalen ska kommunicera angående 

deras tillstånd vårdenheter emellan, men upplever att detta inte sker tillräckligt (Chen et al., 

2015). I resultatet framkom att patienter upplever sjuksköterskans kunskaper som varierade 

och att kunskapsbrister finns. Sjuksköterskorna önskade mer utbildning inom området. 

Sjuksköterskor upplevde svårigheter med att vårda patienter med funktionsbegränsningar. 
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Patientens egen syn på detta blir svårare att utforska, då kognitiva funktionsbegränsningar 

försvårar för dem att föra fram deras åsikter. Resultatet visade att majoriteten av 

sjuksköterskorna ansåg att anhöriga både var en resurs och ett hinder för sjuksköterskans 

förutsättning att skapa återhämtning för patienten. Resultatet visade att sjuksköterskorna 

upplevde att anhöriga gav dem ökad stress. Vilket kan jämföras med den tidigare forskningen 

som visar att anhöriga upplever svårigheter med att vårda deras närstående och att de får för 

lite stöd i omvårdnaden. Det framkommer att anhöriga känner sig ensamma och övergivna 

om ansvaret för deras närstående, men att stöd från anhöriga har stor betydelse för 

patientens återhämtning (Lutz et al., 2015). Resultatet visade att sjuksköterskorna hade 

positiva erfarenheter av anhöriga vilket samtidigt visar sig i den tidigare forskningen som 

visar att anhöriga har positiva erfarenheter av sjuksköterskorna (Moore et al., 2002). 

Resultatet visade att sjuksköterskorna upplevde en brist i den interna stroke relaterade 

utbildningen. Både att den inte fanns och att den inte var tillräckligt bra. Internutbildning 

stärkte sjuksköterskornas självförtroende och var främjande för deras omvårdnad. Detta kan 

kopplas till den tidigare forskningen som visar att patienter upplever att sjuksköterskan har 

kunskapsbrister, detta visar sig genom att sjuksköterskorna ger dem olika information. Men 

detta blir mer accepterat av patienterna när sjuksköterskan ger ett professionellt bemötande 

(Loft et al., 2019). Resultatet visade att sjuksköterskor upplevde kunskapsbrister angående 

sjukdomen stroke och dess återhämtning. Vilket kan relateras till den tidigare forskningen 

där även patienter upplever kunskapsbrister angående deras sjukdom (Taule et al., 2014). 

Men det framkommer inte i resultaten i studierna att sjuksköterskan ansåg att de behöver 

mer utbildning för att undervisa patienter. Kunskapsbrist hos sjuksköterskan är alltså ett 

hinder i vårdandet. Även brist på tid påverkade sjuksköterskans förutsättningar att utbilda 

paienter och anhöriga. Detta kopplas till Henderson (1977) som menar på att sjuksköterskan 

ska ha kunskaper för att kunna undervisa patienten. Sjuksköterskans utbildning och 

kunskaper skiljer sig beroende på i vilket land sjuksköterskan befinner sig. Att resultatet visar 

olika interna utbildningsbehov kan alltså bero på att studierna är utförda i olika delar av 

världen. Resultatet visar att sjuksköterskorna ansåg att det fanns svårigheter med att stötta 

patienten till egenvård men att de tycker att detta är viktigt. Vilket kan relateras till 

Henderson (1977) som menar på att sjuksköterskan ska stödja patienten i omvårdnaden när 

kapacitet för egenvård saknas, men målet ska vara att få patienten att bli kapabel till att 

utföra detta själv. Resultatet visade att sjuksköterskor upplevde deras roll som central och 

viktig för patienterna i deras återhämtning. Tidigare forskning visar att patienter upplever att 

sjuksköterskans goda bemötande lindrar deras ångest (Kitson et al., 2013). Detta kan 

diskuteras till Hendersons omvårdnadsteori som menar att sjuksköterskan ska vara 

relationsskapande, då en förutsättning för att människan ska må bra är att det finns 

ömsesidiga relationer (Henderson, 1958). Att sjuksköterskan förstår vikten av att vara 

relationsskapande är alltså viktigt för att patienter ska få en god vård, och är därmed en 

förutsättning för sjuksköterskans omvårdnad. Resultatet visade att sjuksköterskorna ansåg 

att patienternas syn på återhämtning skiljde sig från deras. Detta visade sig även i den 

tidigare forskning att det finns åsiktsskiljaktigheter angående uppfattningen om vad 

återhämtning är mellan sjuksköterska och patient. Patienterna upplever att 

sjuksköterskornas syn på deras återhämtning skiljer sig från deras (Chen et al., 2015). Att 

både sjuksköterskor och patienter ser detta som problematiskt stärker att detta är ett hinder 
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för sjuksköterskans förutsättningar att vårda strokedrabbade patienter. Resultatet visade att 

organisationen inverkade på sjuksköterskans förutsättningar för att vårda strokedrabbade 

patienter i deras återhämtning. Sjuksköterskorna upplevde att de inte hade någon talan i hur 

vården skulle bedrivas. Vilket kan jämföras med den tidigare forskningen där det 

framkommer att patienterna känner sig begränsade under sin vårdtid då den organisatoriska 

strukturen inskränker på deras möjligheter (Loft et al., 2019). Patienterna upplever även att 

sjukvårdspersonalen är noga med att följa de organisatoriska reglerna för när och var saker 

skall ske. Patienterna upplever att personalen bestämmer när de ska äta och sova vilket 

bidrar till att patienterna upplever att deras autonomi är nedsatt (Tholin & Forsberg, 2014). 

Vilket stärker att resultatet visar att organisationens negativa struktur hindrar en optimal 

återhämtning för patienterna. Detta kan diskuteras emot Henderson (1958) som menar att 

sjuksköterskan skall arbeta tillsammans med patienten och involvera denne i vården så att 

patienten står i centrum. Att involvera patienten skapar förutsättningar för att patienten ska 

känna sig oberoende. Att resultatet visar att sjuksköterskan upplevde att de inte hade någon 

talan över hur vården skall bedrivas, skapar svårigheter för sjuksköterskans 

omvårdnadsarbete, vilket skapar negativa konsekvenser för patienterna. 

6.2 Metoddiskussion 

Detta examensarbete utfördes som en allmän litteraturöversikt. Genom att använda både 

kvalitativa och kvantitativa artiklar skapades en bred överblick av forskningen inom detta 

område. 12 artiklar valdes - tre kvantitativa, en mix metod och åtta kvalitativa. Fler 

kvalitativa artiklar valdes då de kunde svara på syftet och ge ett djup åt resultatet. Detta för 

att studier som fokuserar på sjuksköterskans upplevelser på en djup nivå är lämpliga för att 

få reda på sjuksköterskans förutsättningar för att vårda strokedrabbade patienter. En allmän 

litteraturöversikt är lämplig på en kandidatnivå. Anledningen till att författarna inte valde att 

göra en litteraturöversikt enligt Evans (2012) är att författarna inte ville begränsa sig till 

enbart kvalitativa artiklar utan ville bevara bredden i resultatet genom att även ha med 

kvantitativa artiklar. I en allmän litteraturöversikt kan både kvantitativa och kvalitativa 

artiklar användas (Friberg, 2017a). Det är fördelaktigt att använda både kvalitativa och 

kvantitativa artiklar då de kvantitativa artiklarnas breda resultat kan beskrivas på en djupare 

nivå genom kvalitativa artiklarnas resultat (Polit & Beck, 2017). Studierna valdes från 

CINAHL plus och PubMed, för att dessa databaser är omvårdnadsvetenskapligt inriktade. 

Användningen av två databaser ökar trovärdigheten (Polit & Beck, 2017). Sensitiviteten 

visades genom att samma studier återkom under flera olika sökordskombinationer vilket 

även det ökar trovärdigheten. För att öka trovärdigheten ytterligare för examensarbetet 

kvalitetsgranskas de valda artiklarna. Samt kontrollerades att artiklarna var lämpliga för att 

besvara arbetets syfte. Enligt Mårtenson och Fridlund (2017) är trovärdighet att författarna 

ger en tydlig förklaring av hur arbetet genomförts, med rimliga analyser av materialet. 

Förklaringen avgör tillvägagångssättet om den nya kunskapen som skapats är rimlig och 

trovärdig. Ett sätt att avgöra trovärdigheten är äktheten för arbetet (Mårtensson och 

Fridlund, 2017). Äkthet är att forskarna förklarar studiernas resultat verklighetsförankrat. 

Det vill säga att deltagarnas livserfarenheter i form av t.ex. känslor, upplevelser eller 
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erfarenheter förklaras korrekt (Polit & Beck, 2017). Trovärdigheten har säkerställts i detta 

examensarbete genom att författarna har redovisat hur varje steg genomförts. Artiklarna har 

granskats i flera omgångar för att avgöra kvalitén. Dock delades artiklarna jämt upp mellan 

författarna vilket sänker tillförlitligheten. Att en diskussion fördes mellan författarna 

angående resultatet och att artiklarna sedan byttes mellan författarna ökar tillförlitligheten. I 

resultatet har sjuksköterskornas förutsättningar analyserats verklighetsförankrat. 

Författarna har valt att inte blanda in egna värderingar i resultatet och enbart använt 

vetenskaplig forskning för att öka trovärdigheten. Författarna skrev ner sin förförståelse på 

papper var och en för sig innan examensarbetet påbörjades. Förförståelsen diskuterades 

sedan författarna sinsemellan, för att skapa en förståelse av deras egen förförståelse. Detta 

gjordes för att begränsa att förförståelsen påverkade resultatet vilket är ett sätt att stärka 

tillförlitligheten (Mårtensson & Fridlund, 2017). Fribergs granskningsfrågor (2017) för 

kvalitativa respektive kvantitativa artiklar har använts för att avgöra artiklarnas kvalité och 

därmed har trovärdigheten för arbetet stärkts. Kritik mot trovärdigheten i detta 

examensarbete kan vara att det maximala antalet deltagare i artiklarna var 501 personer. 

Detta kan ifrågasätta om det fanns ett tillräckligt stort antal deltagare i studierna för att 

skapa tillräckligt med belägg för resultatets överförbarhet. Begreppet överförbarhet syftar till 

vilken grad ett arbetes resultat kan överföras till andra grupper och sammanhang. Samtidigt 

ville författarna skapa en överblick av subjektiva upplevelser för att kunna besvara syftet. 

Därför efterfrågades kvalitativa artiklar huvudsakligen och dessa har ofta färre deltagare än 

kvantitativa artiklar. Författarna valde att använda vissa delar av resultatet i artiklarna, och 

uteslöt vissa delar. Detta dels för att vissa av artiklarnas deltagare både var sjuksköterskor 

och andra professioner som var irrelevanta för detta examensarbete. Dels för att vissa delar 

av resultaten inte var av relevans för att besvara syftet med detta examensarbete. Det är 

författarnas ansvar att se till att resultatet är tydligt, så överförbarheten kan identifieras 

(Polit & Beck, 2017). Detta examensarbetes överförbarhet är begränsat då resultatet är 

inriktat på sjuksköterskor som vårdar strokedrabbade patienter. Arbetet går inte att överföra 

på sjuksköterskor som vårdar patienter som har drabbats av andra sjukdomar än sjukdomen 

stroke. En fördel med arbetet och dess överförbarhet är att strokedrabbade patienter vårdas 

på flera olika enheter, vilket gör att resultatet i detta examensarbete är användbart i flera 

olika vårdinrättningar. Överförbarheten i detta examensarbete stärks genom att 

datainsamlingens genomförande är väl beskrivet. En svaghet är att detta examensarbete är 

gjort utifrån bearbetat material och inte eget insamlat material från till exempel intervjuer. 

Att samla in redan bearbetat material kan öka risken för att författarna tolkar resultatet 

felaktigt.  

6.3 Etikdiskussion 

Författaren i ett forskningsarbete ansvarar för att det är etiskt och moraliskt korrekt - 

författaren ska följa en forskningsetik (Codex, 2018). I detta examensarbete har författarna 

varit tydliga med att ge ut information om vart allt insamlat material kommer ifrån. Analysen 

av materialet har skett med noggrannhet, så att deltagarnas åsikter inte riskerar att förvridas. 

Då artiklarna var skrivna på engelska översattes de till svenska med hjälp av uppslagsverk 
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samt Mesh termer. Författarna diskuterade igenom översättningen så att misstolkning 

genom att språket förvrängts och resultatet fått en annan innebörd kunde undvikas. 

Författarna har inte använt sig av sin egen förförståelse. Författarna har enskilt läst allt 

insamlat material flera gånger och på så sätt säkerställt att materialets innehåll inte förvrids. 

Detta har utförts ett flertal gånger, med tanke på att studierna som använts är skrivna på 

engelska, vilket ökar risken för misstolkningar. Författarna till detta examensarbete är två 

vilket minskar risken för misstolkningar då diskussioner mellan författarna förts 

kontinuerligt för att så långt som möjligt undvika detta. I alla artiklar som författarna har 

använt sig av har forskarna presenterat att deltagarna blivit informerade om studien samt 

givit sitt samtycke att deltaga. En möjlig etisk svårighet i detta arbete har varit översättningen 

av begreppet återhämtning därav har författarna valt att beskriva och förtydliga begreppet 

och dess tolkning i bakgrunden. Författarna har i detta examensarbete använt sig av 

uttrycket “strokedrabbade patienter”. En diskussion fördes mellan författarna angående valet 

av detta begrepp, då det uttrycket kan tolkas som att patienterna är sin sjukdom, vilket inte 

är fallet utan författarna valde uttrycket för att tydliggöra för läsaren vilken sjukdom 

patienterna i detta examensarbete har drabbats av. Författarna har använt sig av APA-

manualen (American Psycological Association), vilket gör att läsaren skall kunna härleda 

citat och referenser till sin ursprungliga källa.   

7 SLUTSATS 

Syftet med detta examensarbete var att beskriva sjuksköterskans förutsättningar för att vårda 

strokedrabbade patienter i deras återhämtning. Slutsatsen som kom fram utifrån detta 

examensarbetes resultat är att sjuksköterskor upplever både positiva och negativa aspekter, 

som kan ses som förutsättningar för att vårda strokedrabbade patienter. Sjuksköterskor 

ansåg att utformningen av den organisatoriska ledningen påverkade deras arbete och 

slutsatsen av detta blir att en bra utformad ledning är en förutsättning för sjuksköterskans 

vård av strokedrabbade patienter. Sjuksköterskorna ansåg att resurser i form av tid och 

tillräcklig bemanning är en förutsättning för att kunna ge god vård, men i nuläget är detta 

bristfälligt. Sjuksköterskorna ansåg även att ett bra teamsamarbete är av stor vikt för att 

skapa förutsättningar för en god omvårdnad. Även en bra relation till patient och anhöriga 

ansågs vara en förutsättning för att sjuksköterskan skall kunna vårda patienter i deras 

återhämtning. Slutsatsen utifrån detta arbete är att minska tidsbrist, skapa bättre 

organisatorisk inverkan och att skapa åtgärder för att sjuksköterskan bättre ska kunna 

kommunicera med patienter med kognitiva funktionsbegränsningar kan förbättra 

sjuksköterskans förutsättningar för att vårda patienter med stroke i deras återhämtning.  
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7.1 Förslag till vidare forskning 

Många studier har utförts angående sjuksköterskans upplevelser av att vårda strokedrabbade 

patienter, men endast ett fåtal riktar in sig på sjuksköterskans förutsättningar att vårda 

patienter efter en stroke. Då det redan är framtaget i ett stort antal studier att sjuksköterskan 

upplever många hindrande aspekter i sitt vårdande av strokedrabbade patienter, anses det 

viktigt att forska vidare på vilka främjande förutsättningar som krävs för att sjuksköterskan 

ska ha möjlighet att vårda strokedrabbade patienter. Det framkom i detta arbete att 

teamsamverkan, relationen med patient och anhöriga, och organisationen inverkar på 

sjuksköterskans förutsättningar att vårda strokedrabbade patienter. Därför anses dessa 

teman vara intressanta att forska vidare på. 
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unit. 

Att undersöka 
sjuksköterskans 
uppfattningar och 
känslor inför att 
vårda 
strokedrabbade 
patienter på en 
strokeavdelning. 

Kvalitativ 

intervjustu
die.  

Antal 
deltagare: 

8 
sjuksköters

kor 

 

Sjuksköterskan upplever att 
sin roll är viktig för att främja 
återhämtning hos den 
strokedrabbade. 
Sjuksköterskan upplever tid 
och resursbrister. 
Sjuksköterskan upplever 
begränsningar i sin 
rehabiliteringsroll.  

13/14 



 

 

Författare: Yee Hing 
Tang, E., Price, C., 

Stephan, B., 
Robinson, L., & Exley, 

C. 

Årtal:  2017 

Tidskrift: BMC 
Health services 

Research 

Land: Storbritannien 

Gaps in care for 
patients with 
memory deficits 
after stroke: 
views of 
healthcare 
providers. 

Att undersöka 
sjukvårdspersonals 
syn på hinder och 
hjälpmedel i vården 
av en strokedrabbad 
patient med 
minnesproblematik. 

Kvalitativ. 

Semistrukt
urell 

intervjustu
die. 

Deltagare: 
 17. 

5 
sjuksköters
or. 12 
omvårdna
dspersonal
. 

Fyra teman identifierades som 
hinder för att kunna ge 
optimal vård till stroke-

överlevande med 
minnesproblematik.  

Fokus låg på 
minnesproblematiken i post-
strokevården, komplikationer 

efter stroke som medför 
problem med minnes-och 

kognitiva förmågor, bristande 
klarhet i arbetsrollen, 

förutfattade antaganden av 
sjukvårdspersonal. 

 

11/14 

Författare:  Dreyer 
P,  Angel S, Langhorn 
L, Blicher Pedersen B, 

Aadal L  

Årtal: 2016 

Tidskrift: Journal of 
Neuroscience Nursing 

Land: Danmark 

Nursing Roles 
and Functions 
in the Acute 
and Subacute 
Rehabilitation 
of Patients 
With Stroke: 
Going All In for 
the Patient. 

Att beskriva 
sjuksköterskors 
erfarna roller och 
funktioner av 
rehabilitering på 
sjukhus av patienter 
med stroke. 

Kvalitativ 
fenomenol
ogisk 
hermeneut
isk 

Deltagare: 
19 

sjuksköters
kor. 

 

Sjuksköterskans erfarenheter 
beskrivs i två teman: (a) 
Sjuksköterskans roll och 
funktion i förhållande till 
patientens behov och (b) 
Sjuksköterskans roll och 
funktion i det 
tvärvetenskapliga laget. Att 
arbeta personcentrerat var 
viktigt för patienten och 
patiens grundläggande behov. 
Sjuksköterskorna måste först 
arbeta med rehabilitering och 
alltid inkludera anhöriga. Ett 
erkännande av individuella 
färdigheter med fokus på 
patientens behov låg i 
sjuksköterskornas fokus. 

 

12/14 

Författare:  Struwe, 
J., Baernholt, M., 

Noerholm, V., & Lind, 
J.  

Årtal: 2013 

Tidskrift: Journal of 
nursing management 

Land: Danmark 

How is nursing 
care for stroke 
patients  organi
sed? 
Nurses´views 
on best 
practises. 

Att beskriva 
sjuksköterskor och 
avdelningsansvariga 
sjuksköterskors 
uppfattningar om hur 
man organiserar 
arbetet kring 
strokedrabbade 
patienter. 

Kvalitativ 
intervjustu
die. 
Enskilda 
intervjuer 
samt 
fokusgrupp
er. 
Deltagare 
14 
sjuksköters
kor. 
10undersk
öterskor. 4 
ledningsan
svariga 
sjuksköters
kor. 
 

Chefer bör arbeta för att stärka 
rutiner i vården för att stärka 
kvalitén. Kompetens, resurser, 
engagemang och samarbete är 
viktiga aspekter att se över hos 
sjuksköterskan. 

13/14 

Författare: Loft, M., 
I Poulsen, I., 

Esbensen, B., Iversen, 

Nurses’ and 
nurse 
assistants’ 

Utforska 
sjuksköterskor och 
sjuksköterskeassisten

Kvalitativ: Tre huvudkategorier med 
underkategorier identifierade: 
betydelsen av professionalism, 

12/14 



 

 

H., Mathiesen, L., & 
Martinsen, B.  

 

 Årtal: 2017 

Tidsskrift: Journal 
of clinical nursing. 

Land: Danmark 

beliefs, 
attitudes and 
actions related 
to role and 
function in 
inpatient stroke 
rehabilitation 
unit- A 
qualitative 
study. 

ters övertygelser. 
Åtgärder relaterade 
till deras funktion i 
rehabiliteringsenhet 
för åldersrelaterad 
stroke. 

Observatio
ner. 

Intervjuer. 

Deltagande
: 14 

8 
sjuksköters
kor. 6 
undersköte
rskor.  

strävan efter synlighet och 
vikten av struktur. 

Författare:  Park, Y-
H., & Han, H-R. 

Årtal: 2010 

Tidskrift: Journal of 
nursing scholarship. 

Land: Syd Korea 

Nurses’ 
perceptions and 
experiences at 
daycare for 
elderly with 
stroke. 

Att beskriva 
koreanska 
sjuksköterskors 
uppfattningar om 
deras 
arbetserfarenhet med 
strokedrabbade 
patienter på daglig 
verksamhet. 

Mixed 
method. 

Frågeform
ulär. 

Deltagande
: 96.  

Gruppinter
vju. 

Deltagande
: 16 

sjuksköters
kor. 

 

Individuella data visade på att 
sjuksköterskor upplevde att 
deras vanligaste 
arbetsuppgifter var att ge 
kompetent omvårdnad, bidra 
till en funktionell 
återhämtning och 
hälsorådgivning. 
Fokusgruppsdata identifierade 
fem teman: att tillhandahålla 
samma vårdstandard, bristen 
på partnerskap med 
familjevårdare, konflikt med 
annan personal, tvetydighet i 
roll och uppgifter, brist på 
korrekt utbildning och övning, 
samt behov av 
kvalitetskontroll och 
övervakning. 

11/14 

         



 

 

BILAGA D : Översiktstabell 

 

Författare Syfte Metod Resultat 

Theofanidis, D., & 

Gibbon, B.  

2016. 

Att undersöka 

omvårdnadspersonal och 

läkares attityder och 

kunskaper om omvårdnad 

av strokepatienter och 

organisations utformningar 

som berör stroke i 

Grekland. 

Kvalitativ: 

Semistrukturella 

intervjuer. 21 deltagare. 

Varav 

omvårdnadspersonal: 

15. Läkare: 6.  

Från två olika sjukhus. 

 

Resurser: Omvårdnadspersonalen 

uttryckte en medvetenhet om att 

sjukhusvistelsetiden för patienterna 

var tidsbegränsad. Personalen med 

lång erfarenhet uttryckte en 

förändring i arbetssättet då tiden för 

rehabilitering är kort. Att de 

kontinuerligt reflekterar över 

kostnadseffektiviteten skapar en 

stress hos personalen. Bristen av 

sängplatser gjorde att 

omvårdnadspersonalen kände sig 

tvingade att uppmana anhöriga att 

flytta patienten till 

rehabiliteringscenter.  

Utbildning: 

Omvårdnadspersonalen som erhållit 

intern utbildning upplevde ett stärkt 

självförtroende i att vårda 

patienterna i deras kontinuerligt 

föränderliga sjukdomstillstånd.  

Hinder i omvårdnaden:  

Omvårdnadspersonalen upplevde 

vissa kunskapsluckor i vissa specifika 

omvårdnadsåtgärder som t.ex. 

förhöjd huvudända för att öka 

syresättningen. 

Omvårdnadspersonalen var 

medvetna om den basala 

omvårdnadens betydelse för 

patienters återhämning samt för att 

förhindra komplikationer. 

Närstående: 

Omvårdnadspersonalen uttryckte ett 

missnöje inför närståendes 

kunskapsluckor kring omvårdnaden 

av patienten. Samtidigt upplevde 

personalen det positivt att ha 

anhöriga närvarande p.g.a. 

resursbrist bland personalen.  



 

 

Teamsamverkan: 

Omvårdnadspersonalen uttryckte 

vikten av att ta tillvara på andra 

kompetenser i vården.  

 

Barreca, S., & 

Wilkins, S. 2008 

Att undersöka 

sjuksköterskans 

uppfattningar och känslor 

inför att vårda 

strokedrabbade patienter 

på en strokeavdelning. 

Kvalitativ. 

Intervjustudie. 

Fenomenologisk. 

Deltagare: 8 

sjuksköterskor. 

Miljö: Sjuksköterskorna upplevde 

trivsel med att arbeta med 

patientgruppen då de upplevde att de 

kan göra skillnad. Sjuksköterskorna 

upplevde att deras roll var central 

och nödvändig i patientens 

återhämtning.  

Teamsamverkan: 

Sjuksköterskorna upplevde att de har 

en stor roll i teamsamverkan. Då 

andra professioner borde komma till 

sjuksköterskorna då de finns där för 

patienten dygnet runt och har störst 

inblick i patientens mående. 

Sjuksköterskorna upplevde dock att 

andra professioner såg ner på deras 

roll och inte ansåg dem lika viktiga 

som andra professioner.  

Hinder i omvårdnaden:  

Sjuksköterskorna upplevde en 

svårighet att ta ett steg tillbaka för att 

låta patienterna prova själva. 

Samtidigt som de ville att patienterna 

skall bygga tillbaka förmågor i deras 

återhämtning ville de gärna hjälpa till 

då dem i deras utbildning har lärt sig 

att ge omsorg.  

Resurser: Sjuksköterskorna 

upplevde att det inte fanns tillräckligt 

mycket resurser till att ge en 

rehabiliterande vård då den formen 

av vård är tidskrävande. De kände 

ofta att de inte fick något uträttat 

under dagen p.g.a. bristen på 

resurser.  

Närstående: Sjuksköterskorna 

uppfattade att närstående ansåg att 

de inte gjorde sitt arbete ordentligt 

när de lät patienterna kämpa och 

prova själva. De närstående ansåg att 



 

 

de kunde hjälpa till för att underlätta 

för patienterna.  

Ledning: Sjuksköterskorna 

uppfattade att ledningen ställde höga 

krav på dem. De upplevde att de inte 

hade något inflytande över sitt 

arbete. Sjuksköterskorna klagade inte 

över de tuffa arbetsförhållandena 

utan arbetade själva ut strategier som 

underlättade deras arbete.  

Dreyer, P.,  Angel, S., 
Langhorn, L., Blicher 
Pedersen, B & Aadal, 

L. 

 2016. 

Att beskriva 

sjuksköterskors erfarna 

roller och funktioner av 

rehabilitering på sjukhus av 

patienter med stroke. 

Kvalitativ. 
fenomenologisk 
hermeneutisk 
Deltagare: 19 

sjuksköterskor i tre 
fokus grupper.  

 

Miljö: Sjuksköterskorna upplevde 

att de var närmast patienten. Att 

deras roll var övervägande för 

patienternas hälsa. Sjuksköterskorna 

upplevde att omvårdnaden var 

grunden i rehabiliteringen. De 

arbetade efter personcentrerad vård 

och lärde känna patienten på djupet.  

Teamsamverkan: 

Sjuksköterskorna märkte en stor 

skillnad mellan de olika 

professionernas fokus i patientens 

återhämtning. När andra 

professioner fokuserade på sina 

specialiteter som t.ex. en 

sjukgymnast vill få patienten att gå 

igen. Fokuserade sjuksköterskorna 

på hela patienten. Sjuksköterskorna 

ansåg att de fick föra patientens talan 

vid teammöten samt att de behövde 

vara starka i sin argumentation för 

att få igenom sin talan. 

Sjuksköterskorna ansåg att den 

basala omvårdnaden var grunden för 

återhämtningen men att andra 

professioner hade svårt att förstå 

detta. Att grunden till en bra 

teamsamverkan var att alla i teamet 

respekterade varandras profession. 

Att alla i teamet behöver respektera 

den gemensamma planen och hålla 

sig till denna. En välfungerande 

teamsamverkan är grunden för 

återhämtningen för patienten.  samt 

att de behövde vara starka i sin 

argumentation för att få igenom sin 

talan. Sjuksköterskorna ansåg att den 



 

 

basala omvårdnaden var grunden för 

återhämtningen men att andra 

professioner hade svårt att förstå 

detta. Att grunden till en bra 

teamsamverkan var att alla i teamet 

respekterade varandras profession. 

Att alla i teamet behöver respektera 

den gemensamma planen och hålla 

sig till denna. En välfungerande 

teamsamverkan är grunden för 

återhämtningen för patienten.  

Närstående: Sjuksköterskorna 

upplevde att det var viktigt att 

involvera de anhöriga. De ansåg att 

anhöriga var en stor resurs både som 

stöd för patienten samt som en 

informationskälla för hur patienten 

var tidigare. Samtidigt upplevde 

sjuksköterskorna att de inte hade den 

tiden de önskade till att ta hand om 

de närstående då all deras tid togs 

upp av patienterna. 

Park, Y-H., & Han, H-
R. 2010 

Att beskriva koreanska 

sjuksköterskors 

uppfattningar av deras 

arbetserfarenhet med 

strokedrabbade patienter 

på daglig verksamhet. 

Mix-method. 
Frågeformulär. 
Deltagande: 96 
sjuksköterskor  
Gruppintervju. 
Deltagande: 16 
sjuksköterskor. 
 

Närstående: Sjuksköterskorna ville 

att närstående skulle involvera sig i 

patientens vårdplan för att skapa en 

kontinuitet för att främja 

återhämtningen. Men de närstående 

hade inte samma uppfattning, de 

ansåg att det var sjuksköterskornas 

jobb och ville inte vara involverade. 

Teamsamverkan: Rollen för vem 

som skulle utföra vad i teamet var 

oklar. Sjuksköterskorna upplevde att 

socialarbetare tog över deras 

arbetsuppgifter för att be dem göra 

något helt annat.  

Ledning: Då cheferna bestod av 

socialarbetare kände 

sjuksköterskorna en frustration av att 

inte kunna säga ifrån över hur 

arbetet skulle utföras. 

Sjuksköterskorna uppgav att 

ledningen fokuserade i hur många 

som använts sig av tjänsten istället 

för kvaliteten. Det skapades inget 



 

 

utrymme för att utvärdera processen 

i återhämtningen.   

Utbildning: Sjuksköterskorna 

uppgav att de inte fått rätt form av 

utbildning. Utan kände en osäkerhet 

kring strokerelaterade vårdfrågor. De 

saknade en djupare kunskap om 

stroke vilket skapade en rädsla för att 

göra fel bland sjuksköterskorna. De 

uppgav att det kändes som att det 

förlitades på att de skulle kunna detta 

redan i och med att de var 

sjuksköterskor. 

Christiansen, B., & 

Feiring, M. 2016 

Att belysa sjuksköterskors 

erfarenheter av särskilda 

utmaningar som de 

upplever vid möten med 

patienter på 

rehabiliteringsavdelningar. 

Kvalitativ. 
Intervjustudie med 
fokusgrupper 

Antal fokusgrupper: 3 
Deltagare: 15 
sjuksköterskor. 

Närstående: Sjuksköterskorna 

upplevde det svårt att bemöta 

frustrerade närstående. Anhöriga var 

medvetna om att patienten kunde bli 

utskriven och att kommunen styrde 

över rehabiliteringsplatserna vilket 

fick sjuksköterskorna känna sig 

klämda mellan anhörigas önskan och 

kommunens beslut. De anhöriga 

ansågs även vara till en stor hjälp i 

den strokedrabbades återhämtning. 

De fanns för att stötta och motivera 

samtidigt som de kunde bidra med 

berättelser om patienten innan 

sjukdomen.  

Relationen till patienten: 

Sjuksköterskorna upplevde att 

patienterna hade en annan syn på 

återhämtning än sjuksköterskorna. 

Patienterna var vana vid att få vård 

och hjälp och ovana med att behöva 

anstränga sig själva. 

Sjuksköterskorna upplevde att 

patienterna hade dålig 

sjukdomsinsikt i och med den 

kognitiva nedsättningen som en 

stroke kan ge. Patienterna ville åka 

hem och hade svårt att förstå varför 

de måste återhämta sig och bygga 

upp funktioner innan.  Patienterna 

sökte även egen kunskap via internet 

vilket uppfattades som positivt men 

att sjuksköterskorna flera gånger fick 

ha samtal med patienter och 



 

 

anhöriga om vad som var felaktig 

inhämtad kunskap och vad som var 

korrekt.  

Burton, C R., Fisher, 
A., & Green, T. 2009 

Undersöka hur det 

organisatoriska inflytandet 

påverkar omvårdnaden på 

en Strokeenhet och belysa 

vad som underlättar en 

högkvalitativ vård. 

Kvalitativ 

intervjustudie. Antal 

deltagare: 20. 

Teamsamverkan: 

Sjuksköterskorna uttryckte vikten av 

en god fungerande teamsamverkan. 

Möten en gång i veckan med andra 

professioner möjliggjorde att de 

kunde ta del av varandras kunskap. 

Då flera omvårdnadsområden gick 

hand i hand med andra professioner 

var ett bra samarbete en avgörande 

faktor för patientens återhämtning. 

Teamsamverkan byggde på en 

närvaro av de olika professionerna på 

avdelningen vilket medförde att det 

skapades personliga relationer och 

tillit för varandra.  

Ledning: Sjuksköterskorna 

berättade att en avgörande faktor för 

att kunna bedriva en bra strokevård 

var ett gott och tydligt ledarskap. 

Sjuksköterskorna uttryckte att 

ledningen var tvungen att vara på 

plats för att förstå organisationen och 

bli en del av personalen för att kunna 

driva arbetet framåt.   

Joice, S., Jones, M., & 
Johnston, M. 2012 

Att undersöka hur 

stressande sjuksköterskan 

upplever att omvårdandet 

av strokedrabbade 

patienter är, samt deras 

upplevelse av arbetsmiljön 

och kunskaper om stroke. 

Kvantitativ. 
Tvärsnittsstudie  
Antal deltagare: 44. 
26 sjuksköterskor. 9 
sjuksköterskestudenter. 
9 undersköterskor. 

 

Teamsamverkan: 

Sjuksköterskorna upplevde att de fick 

ett stöd i sitt arbete och stressen de 

upplevde av sina arbetskollegor.  

Närstående: Sjuksköterskorna 

upplevde att de anhöriga bidrog till 

stress då de hade egna behov och tog 

tid då de närstående kontinuerligt 

behövde uppdateras och informeras. 

Relation till patienten: 

Sjuksköterskorna upplevde en 

frustration när patienterna inte följde 

deras råd. Samt när patienternas syn 

på återhämtning skilde sig mycket åt 

från deras. 



 

 

Struwe, J., Baernholt, 
M., Noerholm, V., & 

Lind, J.  2013. 

Att beskriva sjuksköterskor 

och avdelningsansvariga 

sjuksköterskors 

uppfattningar om hur man 

organiserar arbetet kring 

strokedrabbade patienter. 

Kvalitativ 
intervjustudie. 
Enskilda intervjuer 
samt fokusgrupper. 
Deltagare 14 
sjuksköterskor. 10 
undersköterskor.  4 
ledningsansvariga 
sjuksköterskor. 

 

Resurser: Sjuksköterskorna 

uttryckte att bristen på resurser 

orsakade vårdrelaterade problem. 

Bristen på hjälpmedel, låg 

bemanning och utformningen av 

patientrummen försvårade arbetet 

för sjuksköterskorna.  

Teamsamverkan: 

Sjuksköterskorna uttryckte vikten av 

en god teamsamverkan. I teamet såg 

sig sjuksköterskorna som den som 

fick vara patientens röst. Att ha 

kontinuerliga dialoger med andra 

professioner möjliggjorde 

sjuksköterskans arbete med 

patienterna i deras återhämtning. 

Sjuksköterskorna upplevde att de 

tillsammans skapade en god 

arbetsmiljö där de alla hjälptes åt för 

att skapa bästa förutsättningarna för 

varje patient.  

Närstående: Sjuksköterskorna ville 

arbeta personcentrerat och utforma 

den bästa vården för varje patient. De 

kände ett stort ansvar för att 

patienten skulle kunna återhämta 

sina förmågor på bästa sätt. För att 

uppnå detta användes anhörigas 

kunskaper om varje patient. 

Sjuksköterskorna ville etablera en 

god kontakt med anhöriga för att den 

fortsatta återhämtningen i hemmet 

skulle fortlöpa enligt vårdplanen. 

Dock kände sjuksköterskorna en 

frustration över att oavsett hur 

mycket arbete de la på kontakten 

med anhöriga så följdes inte 

vårdplanen efter utskrivning.  

Loft, M., I Poulsen, I., 
Esbensen, B., Iversen, 
H., Mathiesen, L., & 

Martinsen, B. 2017. 

Utforska sjuksköterskor 

och 

sjuksköterskeassistenters 

övertygelser. Åtgärder 

relaterade till deras 

funktion i 

rehabiliteringsenhet för 

åldersrelaterad stroke. 

Kvalitativ: 
Observationer. 

Intervjuer. Deltagande: 
14. 8 sjuksköterskor. 6 

undersköterskor. 

Utbildning: behovet av 

specialiserad kompetens uttrycktes. 

De flesta av sjuksköterskorna i 

studien ansåg att de behöver mer 

kurser på avdelningen där de arbetar. 

De uttryckte att tid och energin är 

otillräcklig för att på egen hand 

skaffa uppdaterad kunskap. Kunskap 

om den enskilda patienten upplevdes 



 

 

vara av stor vikt både för 

förutsättningen att skapa en god 

relation men också för att ge en god 

omvårdnad.  

 

Teamsamverkan: 

Sjuksköterskorna har svårigheter i att 

se vad sin specifika roll är, jämfört 

med fysioterapeuten. En konkret 

skillnad som sjuksköterskorna anser 

är att sjuksköterskan inte arbetar lika 

intensivt i rehabiliteringen, utan 

sjuksköterskan har den planerande, 

koordinerande, administrativa och 

organiserande rollen för 

rehabiliteringen. Sjuksköterskorna 

såg dessa som sina egna specifika 

arbetsuppgifter. Men dessa uppgifter 

har blivit mer och mer tidskrävande, 

vilket gör att omvårdnaden av 

patienterna påverkas negativt.  

 

Resurser: Sjuksköterskan uttryckte 

att de ser omvårdnaden som deras 

uppgift, men att det saknas 

tillräckligt med tid. Tidsbristen gör 

att vården blir av sämre kvalitet. 

Sjuksköterskorna ansåg att det är 

viktigt att uppmuntra till patientens 

egenvårdskapacitet, men att tiden 

saknas för detta. Tidsbristen 

upplevdes bero på för många 

arbetsuppgifter samtidigt.  

 

Miljö: Sjuksköterskorna ansåg att 

den fysiska miljön påverkar 

omvårdnaden och den fysiska miljön 

på avdelningen de arbetar på 

upplevdes inte vara optimalt 

utformad. Det fanns 2 badrum för 15 

patienter, vilket upplevdes vara för 

litet antal. Sjuksköterskorna 

uttryckte att de ibland behöver byta 

om och tvätta patienterna på deras 

rum istället för på toaletten, vilket 

påverkar omvårdnaden negativt.  



 

 

Kneafsey, R., & 

Haigh, C. 2009. 

 

 

Att utforska hur 

sjuksköterskan upplever att 

vårda patienter i deras 

återhämtning.  

Kvantitativ enkätstudie. 
Deltagande: 501 
sjuksköterskor 

Utbildning: Majoriteten av 

sjuksköterskorna uttryckte att de 

känner sig säkra på hur de ska hjälpa 

patienter med mobilisering och 

aktivering. Men ett stort antal 

uttryckte att de behöver mer kunskap 

inom detta område. 

Sjuksköterskorna vill ha mer hjälp 

från fysioterapeut.  

Relation till patienten: Nästan 

alla sjuksköterskor i studien 

upplevde att de har en viktig roll för 

patienten. En majoritet av 

sjuksköterskorna uttryckte att de 

tycker det är viktigt att patienterna 

ska göra så mycket som möjligt själva 

och att de vill stötta patienten till 

egenvård. Men att patienterna ofta 

vill att sjuksköterskan hjälper dem så 

mycket som möjligt.  

 

Teamsamverkan: De flesta i 

studien uttryckte att fysioterapeut 

och sjuksköterska borde samverka i 

vården, för att hjälpa patienten på 

bästa sätt i återhämtningen. De flesta 

av sjuksköterskorna upplevde att 

deras rehabiliterande roll var högt 

värderad av de andra professionerna. 

Men ca hälften av sjuksköterskorna 

upplevde att deras professionella roll 

blev nedvärderad av de andra i 

teamet. Majoriteten uttryckte att god 

teamsamverkan är av stor vikt för att 

främja patienternas återhämtning. 

 Jaromin, J., 
Tomaszewska, A., 
Walus, A., Pelan, M., 
Sleziona, M., & Graf, 
L. 2017. 

 Att utforska 

sjuksköterskans åsikter om 

problematiken kring att 

vårda patienter efter en 

stroke.  

Kvantitativ. 

Frågeformulär.  

Antal deltagare: 60 
sjuksköterskor. 

Relationen till patienten: Mer än 

hälften av sjuksköterskorna upplevde 

relationen till patienterna som god. 

De ansåg även att en god relation 

mellan sjuksköterska och patient 

bidrar till att få ned problematiken 

kring omvårdnaden. Det uttrycktes 

svårigheter i att skapa god 

patientkontakt med patienter med 

mentala begränsningar. Verbal 

aggression och mentala 

begränsningar var ett stort problem i 



 

 

omvårdnaden för större delen av 

sjuksköterskorna i studien. De är 

rädda för att patienterna ska vara 

utåtagerande, men också för att 

patienten kan ramla ur sängen t.ex.  

Resurser: Sjuksköterskorna 

upplevde att de inte förmår sig att 

utbilda patienter och anhöriga så 

mycket som de önskar, p.g.a. för hög 

arbetsbelastning. Sjuksköterskorna 

upplevde att det är både fysiskt och 

psykiskt belastande att vårda 

patienter med stroke. Faktorer som 

bidrar till detta var bristen på 

sjuksköterskor och brist på 

specialiserad utrustning. Mer än 

hälften av sjuksköterskorna i studien 

uttryckte att de arbetar tills de är 

totalt utmattade. 

 Yee Hing Tang, E., 
Price, C., Stephan, B., 
Robinson, L., & Exley, 
C. 2017. 

Att undersöka 

sjukvårdspersonals syn på 

hinder och hjälpmedel i 

vården av en strokedrabbad 

patient med 

minnesproblematik. 

Kvalitativ. 

Semistrukturell 
intervjustudie. 

Deltagare:  17. 

 

Relationen till patienten: 

Sjuksköterskorna upplevde att 

minnesproblematiken tillsammans 

med kognitiva nedsättningen som 

stroke medför var svåra att hantera. I 

vissa fall blev minnesproblematiken 

ett hinder för återhämtningen. I 

andra fall kunde den fysiska 

återhämtningen göra stora framsteg 

vilket skapade en svårighet att ta 

främja den kognitiva återhämtningen 

för patienterna. Det ansågs finnas ett 

större behov än vad resurserna tillät 

för patientundervisning. 

Närstående: Då stroke kommer 

utan förvarning och livet plötsligt 

förändras både för den 

strokedrabbade och deras 

närstående, ansågs det finnas ett 

större behov av att informera 

anhöriga. Att undervisa anhöriga 

både i omvårdnaden av den 

strokedrabbade och vad sjukdomen 

innebär ansågs viktigt. De 

närståendes information om den 

strokedrabbade ansågs vara mycket 

värdefull.  



 

 

Teamsamverkan:  Förutsättningen 

för att få en bra vård ansågs vara 

teamsamverkan. Olika professioner 

måste samarbeta. Det fanns en brist i 

kommunikationen angående 

minnesproblematiken hos patienter. 

Det fanns även brister i 

överlämnandet av patienter från 

sjukhus till primärvård vilket 

försvårade arbetet kring patienterna 

och deras återhämtning.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

Box 883, 721 23 Västerås Tfn: 021-10 13 00 

Box 325, 631 05 Eskilstuna Tfn: 016-15 36 00 

E-post: info@mdh.se Webb: www.mdh.se 


