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SAMMANFATTNING 

Stroke är en vanlig sjukdom med stor risk för allvarliga funktionsnedsättningar efter att ha 

blivit drabbad. Livet kan bli annorlunda efter en stroke och känslorna i samband med detta 

kan vara svåra att hantera. Syfte: Syftet med studien är att belysa den känslomässiga 

upplevelsen av att drabbas av stroke Metod: Litteraturstudie med kvalitativ ansats. Genom 

att ha utgått ifrån att studera kvalitativa vetenskapliga artiklar enligt Evans beskrivning av 

innehållsanalys. Resultat: Fyra teman visar sig; Ensamhet, tillit, hopplöshet och 

hälsohinder. Utifrån dessa framkommer 8 subteman; Rädsla, utanförskap, stöd, arbete, 

sorg, ilska, kamp och prestationsångest. Slutsats: Det finns en brist inom vården för hur 

man skall bemöta människor som drabbats av en stroke och hur man skall ta sig an de olika 

känslor som kommer med insjuknandet. Det är tydligt att det behövs mer kunskap inom 

detta område så att vården kan ge adekvat hjälp till de drabbade, som tiden efter 

insjuknandet upplever en stor oro inför framtiden.                                    

Nyckelord: Arbetsliv, Bemötande, Lidande, Stroke, Upplevelser. 

 

Abstract 

Stroke are a common disease and it comes with big chances of disability after rehabilitation. 

Life after stroke can bring a different lifestyle and lots of feelings around this situation. 

Purpose: The purpose of this study was to analyze how people feel after being injured with 

stroke. Method: We have assumed that studying qualitative research articles according to 

Evans description of content analysis. Information has been sought in the databases Cinahl, 

PubMed and Discovery Results: The study results in four themes; Loneliness, trust, Despair 

and obstacles to health. From these themes eight sub-themes appear; Fear, alienation, 

support, work, grief, anger, struggle and performance anxiety.  Conclusion: There is, in 

the care of stroke patients, a lack of knowledge for how to respond to people who have 

suffered a stroke, and how to best deal with the feelings that come with the onset of the 

illness. It is clear that there is a need for more knowledge in this area in order for the 

caregivers to be able to give the patients adequate help, patients whom, after the onset of 

illness is experiencing anxiety about the future. 

Keywords: Experiences, Responding, Stroke, Suffering, Work. 
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1 INLEDNING 

Uppsatsen behandlar upplevelsen av att drabbas av stroke. Känslorna i samband med att 

drabbas utav detta är blandade beroende på individen, dock faller det sig vara en situation i 

livet vilken är en svår och jobbig upplevelse. Stroke drabbar hjärnan vilken styr kroppens 

funktioner. Detta leder till att personer drabbas av en rad olika funktionsnedsättningar. Detta 

kan yttra sig i form av afasi, dysfagi, minnesluckor, extrem trötthet, depression samt yrsel. 

Dessa funktionsnedsättningar kan leda till begränsningar i vardagen och arbetslivet och kan 

leda till att personer vilka drabbas ej kan återgå till sina gamla arbetsuppgifter.  I dagens 

samhälle utgör ett yrke en del av en persons  identitet. Det är även på arbetsplatsen mycket 

av det sociala livet utspelar sig.  Detta medför en rad olika känslostormar hos den drabbade 

personen. Vid insjuknande av stroke behöver personen mycket stöd, inte bara från sina nära 

utan även ifrån sjukvårdenDet är viktigt som sjuksköterska att ha en vårdvetenskaplig 

förankring att arbeta efter för att kunna hjälpa en person i denna situation att hantera den 

situation personen står inför. Genom att kunna ha en förståelse för de olika tankar och 

känslor som uppkommer i samband med att insjukna i stroke. Att försöka möta personen i 

dess lidande och vara ett stöd för samtal, att vara empatisk och kunna ha en förståelse inför 

vad personen går igenom. Sjuksköterskan behöver kunna ge den motivationen till patienten 

att lära sig om sin sjukdom, sin nya livssituation och sina eventuella hälsohinder som 

uppkommit i samband med stroken.  

 

Då detta är ett examensarbete inom sjuksköterskeprogrammet har förslaget inom ämnet 

kommit från Köpings sjukhus, avdelning 2.  

Ämnet tilltalar oss författare av detta examensarbete då personer i vår närhet som i både ung 

och äldre ålder drabbats av stroke och således fått erfarenheten av vilka konsekvenser stroke 

kan ha på en människas liv och det arbete som ligger bakom för att kunna återgå tillbaka till 

sitt tidigare liv och arbete i den mån det går. Intresset till att söka mer kunskap inför detta 

fenomen så att senare i kommande arbetsliv som sjuksköterskor har en bra vetenskaplig 

grund att stå på i dessa möten som med stor säkerhet kommer att ske.  Vid diskussioner om 

stroke idag är det inget oväntat eller konstigt om det drabbar en äldre person. Om det är en 

yngre person är det inte något som är acceptabelt, vilket det känns vara då en äldre person 

drabbas. Drabbas en person i yngre ålder blir det även en ekonomisk kännbarhet i form av 

sjukskrivning och om personen ej kan återgå till sitt tidigare arbete.  Med detta arbete vill vi 

få en förståelse för de känslor vilka kan uppkomma i samband med en stroke i arbetsför 

ålder. 
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2 BAKGRUND 

Orsaker till stroke och vad dessa innebär beskrivs i bakgrunden. Vidare beskrivs riskfaktorer, 

en presentation av tidigare forskning inom ämnet stroke utifrån äldre patienter vilka 

drabbats av stroke och anhörigperspektiv samt vårdvetenskap i form av lidande, människa 

och hälsa utifrån Katie Erikssons vårdteori. Olika ämnens definitioner behandlas i detta 

stycke, både ur evidens samt ur egen synvinkel på definition. 

2.1 Vad innebär stroke? 

Vid stroke uppstår det en neurologisk brist som uppkommer till följd av en akut fokal skada i 

det centrala nervsystemet, av en vaskulär orsak men även av cerebral infarkt, intracerebral 

blödning och subaraknoidal blödning (Sacco, R.L m.fl., 2013). Stroke är ett samlingsnamn för 

de hjärnblödningar och hjärninfarkter som kan drabba hjärnan (Ericson & Ericson, 2008) 

Eftersom stroke är den tredje största orsaken till död och handikapp i hela världen, leder den 

inte bara till stora problem och handikapp i vardagen för den drabbade utan har även stor 

inverkan på familjemedlemmar och sjukvården.(Zeng, Y., He, G., Yi, G., Huang, Y., Zhang, 

Q., & He, L. (2012) 

 

 

 

2.2 Förekomst 

Stroke är den tredje vanligaste dödsorsaken och årligen drabbas 30 000 personer av stroke i 

Sverige. 80 % av de drabbade är över 65 år. Det innebär att antalet personer under 65 år som 

varje år insjuknar i stroke är ca 6 000.  Hos vuxna med neurologiskt handikapp är stroke den 

vanligaste orsaken. Årligen sker det närmare en miljon vårddagar på sjukhus vilka upptas av 

personer med stroke. Det gör stroke till den somatiska sjukdom som kräver flest vårddagar i 

Sverige (Riks-stroke, 2012).  

 

 

2.3 Definitioner 

Här kommer vad det anses vara relevanta begrepp i arbetet att definieras. 
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2.3.1 Arbetsliv 

Nationalencyklopedin (2013) sammanfattar definitionen ”omständigheter som skapas av 

arbetssituationen”. 

Egen definition  av arbetslivet är den dagliga sociala samvaron med arbetskamrater samt 

utförandet av betalda tjänster. Att vid arbete kunna försörja sig utan hjälp från statliga 

instanser, till exempel socialbidrag. 

2.3.2 Yngre patient 

Nationalencyklopedin (2013) definierar ung ” En person som har levt en förhållandevis kort 

tid”.  

Definitionen yngre patient ur egen synvinkel är personer under 65 år, detta utifrån att 

pensionsåldern uppnådd. Dock är individer olika i sin fysiska hälsa därav finner denna 

definition sig vara svår att definiera helt fullt ut 

Nationalencyklopedin (2013) definierar patient ” person som p.g.a. sjukdom eller jämförbart 

tillstånd har kontakt med hälso- och sjukvården i avsikt att få någon form av råd, behandling 

eller omvårdnad. Begreppet bygger på en relation till någon eller något:” 

 

. 

2.3.3 Anhörig 

Nationalencyklopedin (2013) definierar anhörig som "närmaste släkting".  

Vår definition av anhörig är att det även kan vara en god vän eller annan nära person i den 

sociala omkretsen då det finns personer som ej har kontakt med sina besläktade anhöriga. 

 

 

 

2.4 Tidigare forskning 

 

Mycket forskning  om stroke är utifrån patienter i högre ålder samt ur anhörigperspektiv. I 

detta avsnitt beskrivs tidigare forskning kring hur  livskvalitet, sinnesstämmning sett ut för 

patienter över 65 år som har drabbats utav stroke..  

2.4.1  Äldre patienter med stroke, livskvalitet och rehabilitering 

Niklasson, Lövheim & Gustafson (2014) fann i sin studie hur livskvaliteten förändrades hos 

personer över åttio år vilka drabbades av stroke. Då det ofta blev komplikationer efteråt 

förändrades deras livskvalitet med nedsatt hörsel, kärlkramp, depression,  minskande besök av 
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gäster, talsvårigheter samt mindre rörelseförmåga (Niklasson m.fl., 2014). Att drabbas av 

stroke och inte komma tillbaka så mycket som patienten vill under det första 

rehabiliteringsåret är en stor del i hur rehabiliteringen fortskred. Med flertalet 

funktionsnedsättningar och utebliven framgång i återfrisknandet efter ett år tappade 

patienterna motivationen att försöka. I det fall där rehabiliteringen gick framåt ökade 

livskvaliteten hos patienten. Hos patienterna där framstegen uteblev ökade depressioner och 

nedstämdhet gentemot de patienter som blev bättre av rehabiliteringen. Likaså gällande 

sömnsvårigheter och nutritionsstörningar blev mer förekommande hos de patienter som inte 

utvecklades framåt i sin rehabilitering (Buijck, Zuidema, Spruit-van Eijk, Geurts & 

Koopmans, 2012). I Liebermans (2005) studie undersökte de skillnden i framsteg gällande 

rehabilitering och motivation hos patienter. I åldern 75- 85+. Vad som framkom var att 

tidsmässigt är det ingen skillnad i rehabiliteringstid mellan dessa patienter eller deras 

motivation till att arbeta för förbättring. Dock är det färre av den äldre kategorin 85+ som gör 

framsteg så pass att de blir helt återställda. I den yngre kategorin var det fler patienter med 

större framsteg. Så gällande rehabilitering i olika åldrar har den ingen betydelse utan 

vårdtiden är i stort sett lika lång samt att både den undre och den övre kategorin var 

motiverade och delaktiga i sin rehabilitering (Lieberman, 2005). I samband med stroke blir 

patienten ofta deprimerad och nedstämd. För att dämpa detta sätts antidepressiva läkemedel in 

och Sue-Min, Studenski, Richards, Perera, Reker, Rigler & Dunkan (2006) eftersökte därav i 

sin studie hur ett annat alternativ kunde vara ett alternativ till detta. Efter rehabilitering fann 

de att terapuetisk fysisk träning kunde dämpa nedstämdhet samt depression. Detta genom att 

patienten med hjälp av motion och träning i hemmet efter vårdvistelse kunde göra framsteg i 

sin rehabilitering. Då rörelsemönstret ökade samt att de kunde vara aktiva minskade 

depression och minskade uppkomsten av detta. Patienterna kunde känna att de åter igen hade 

kontroll över sitt liv samt fick stöd och med detta motivation att fotsätta (Sue-Min L., m.fl., 

2006). 

2.4.2 Anhörigperspektiv 

Stroke får inte bara konsekvenser för den som insjuknat utan även för personens anhöriga, 

Pellerin, Rochette & Racine (2011) visar att anhörigas ansvar ökar när någon drabbas av en 

stroke och beskriver sedan att den nya rollen som vårdgivare kan ge upphov till nya 

förpliktelser. Antalet ansvarsområden tenderar att öka under de första veckorna post-stroke. 

Familjen kan vara en viktig källa för stöd till en person som drabbats av en stroke och genom 

att de anhöriga bidrar med stöd och uppmuntran kan familjerelationer stärkas. En 

inneboende vilja hos personer som drabbats med stroke om att återgå till ett normalt liv 

möjliggör för dem att finna ny mening i sin  nya situation som t.ex. arbete, roll, 

sjukdom/hälsa, identitet, återhämtning och livet. Lawrence och Kinn (2011) kan i sin studie 

visa att i en familj där en yngre medlem drabbas av stroke så förändras de övriga 

medlemmarnas syn på livet, tidigare hade de tagit livet och dess riktning för givet och blev 

sedan chockade av insjuknandet. Detta visade sig i att de upplevde det svårt att anpassa sig 

till det nya livet och det blev en kamp för att livet återigen skulle kunna återgå till vad som de 
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personligen upplevde som normalt. Sit, Wong, Clinton, Li& Fong (2004) fann att ett problem 

inom familjen där en person drabbats av stroke var att balansera behoven hos den som 

drabbats av stroke och de hos övriga medlemmar i familjen. Detta innebar att de var tvungna 

att hitta ett sätt för att hantera situationen på bästa möjliga sätt eftersom de ansåg och kände 

att det var deras plikt att som medlemmar i en familj ta hand om den som var sjuk i familjen. 

Mackenzie, Perry, Lockhart, Cottee, Cloud och Mann (2007) fann i sin studie bland anhöriga 

att innan utskrivning så var det som man mest oroade sig för hur man skulle hantera 

elimination, inte bara inkontinens utan de beskriver även en oro inför minskad 

rörelseförmåga, tillgång till toaletter. Där kunde också ses en oro inför hur kommunikationen 

skulle te sig, om den som drabbats av stroke t.ex. skulle behöva hjälp men inte kunde tala 

flytande eller använda en telefon, hur det skulle utspelar sig var något som var mycket 

oroande för de anhöriga.  

Palmer & Glass (2003) visar att även om familjen  är av stor betydelse efter en stroke att ge 

stöd och hjälp till den familjemedlem som drabbats av stroke,  så finns det även andra 

aspekter som har betydelse. Både de fysiska och psykosociala funktioner hos den drabbade 

efter en stroke. Dessa aspekter kan sammanfattas som, kommunikation, hur man hanterar 

sin situation, empati, problemlösning och konflikt hantering. Depression visar sig också vara 

mycket framstående hos personer som vårdar en anhörig. Gillespie & Campbell (2011) 

beskriver även i sin studie hur stroke drabbade patientens välmående kan påverkas av hur 

övriga i familjen hanterar det som skett, om en familjemedlem lider av depression så är det 

möjligt att den strokedrabbade också blir deprimerad. De visar att anhöriga till den 

drabbade, i högre utsträckning än andra, kan drabbas av ångest och depression. De visar  

även hur livet för den drabbade familjen kan bli mycket stressigt  i samband med att en 

familjemedlem drabbas utav stroke. En stroke uppstår mycket plötsligt vilket kan leda till en 

stor ångest hos de anhöriga och den drabbade, angående prognosen för den drabbade och 

hur framtiden kommer ta form. Make/maka till den som drabbats av stroke befinner sig 

själva i riskzonen för att drabbas av en depression och är, generellt, mindre nöjda med sitt liv 

om man jämför med andra av samma ålder och kön. Yeung, Li, Ross &  Murrels (2007) visar 

att de anhöriga som hade det svårare att lösa problem som uppstår när man skall vårda en 

anhörig som drabbats av stroke också har en ökad risk för att drabbas av depressioner. 

Vidare visar de att det finns ett samband mellan att ha goda problemlösningsegenskaper och 

den generella hälsan. Hung, Huang, Chen, Liao, Lin, Chuo & Chang (2012) visar att 

informella vårdare som tar hand om en person som drabbats med stroke som drabbats av 

många neurologiska nedsättningar upplevde en större del belastning. Lyftes fram som en 

extra börda för informella vårdare var också om de var deprimerade och om personen de 

vårdade var i behov av stöd och hjälp mer än 3 timmar per dag. 

Sapna, M.G, B.S, Sankara & PN (2009) visar att hos personer som överlevt stroke kan så kan 

man se en nedåtgående trend när det handlar om de sociala aspekterna av livet. Detta visar 

sig även göra sig gällande för anhöriga till någon som drabbats av stroke, förutom en 

kategori, besök på religiösa institutioner, där kan man se en viss ökning för anhöriga. Studien 

visar även att det finns en oro hos anhöriga angående den ekonomiska situationen och att ha 

huvudansvaret för ekonomin i hushållet. Men där finns även hopp och tro på att det i 

framtiden kommer bli bättre. Gosman-Hedström, & Dahlin-Ivanoff (2012) visar att när 

mannen i hushållet drabbats av stroke så uppstod det en ständigt pågående förhandling för 
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frun med både mannen och de formella vårdarna för att kunna få lite tid över att kunna ägna 

åt sig själv. Denna kamp för att hitta tid att göra det som de själva ville utan att bli störda var 

något som blev mycket tröttsamt för kvinnorna. De kände att gemenskapen med andra 

kvinnor hade gått förlorad och att de nu upplevde det som att de var fast i hemmet. Joan S. 

Grant & Linda Lindsey Davis (1997) fann att det uppstod en förlust av jaget för de 

familjemedlemmar som åtog sig uppgifter inom hemmet som tidigare hade varit sådana 

uppgifter som den som drabbats av stroke utfört. Familjemedlemmar som tog hand om en 

som drabbats av stroke beskriver också en minskad självständighet, där fanns en rädsla för 

att lämna den drabbade ensam i hemmet, även om det bara handlade om kortare stunder för 

att t.ex. åka och handla. Perry & Middleton (2011) fann att de största problem ur 

familjemedlemmarnas synvinkel var att deras sociala liv blivit begränsat, de upplevde också 

en oro över den drabbades hälsotillstånd och kände sig allt tröttare. Bäckström &Sundin 

(2010) menar att när någon drabbas av stroke så får det inte bara konsekvenser för den 

drabbade utan de som är nära anhöriga kommer också uppleva förändringar och 

konsekvenser i sina egna liv. När den drabbade skrivits ut från sjukhuset så upplever de 

anhöriga en kamp. Det grundade sig i att man inte var tillräckligt förberedd för vad en 

hemkomst för den drabbade skulle innebära för familjen. Men det visade sig att efter sex 

månader så började de hitta nya rutiner i vardagen, det fick mer kontroll i sin tillvaro. Efter 

ett tag kunde de mer och mer finna mod till att låta den stroke drabbade vara ensam i 

hemmet, detta ledde till att de upplevde en ökad frihet och en minskad ångest över 

situationen. Men det sociala livet förblev ändå begränsat, de ansåg att det helt enkelt var 

lättare att stanna hemma och ta hand om den sjuke. Bluvol & Ford-Gilboe (2010) visar att det 

kan komma något positivt från det tragiska när någon inom ens familj drabbas av en stroke. 

Livet direkt efter att insjuknat i stroke kan komma att vara mycket frustrerande och anhöriga 

kan vara fyllda av en mängd känslor, det kan handla om ilska, depression men där kan det 

även finnas en glädje som Aasnes, Eriksson, Guidetti, Tistad & Von Koch (2012) visar i sin 

studie där man kan se att efter 12 månader från det att personen insjuknat i stroke kunde se 

att över hälften (54%) av deltagarna var nöjda och glada med livet, både den drabbade och 

dess anhöriga. 

 

2.5 Vårdvetenskap 

Uppsatsens teoretiska utgångspunkt utgår från  Katie Erikssons vårdteori samt hennes 

beskrivning av lidande. Begreppet lidande är valt med anledning av att det kan vara en form 

av lidande när kroppsfunktioner blir nedsatta och personen det drabbar måste försona sig 

med detta. Dock är det inte säkert att varje människa med stroke känner lidande, det är en 

individuell känsla. Eriksson menar att för den enskilda människan, är lidandet något av det 

mest centrala. Lidandet kan uppstå som reaktion på olika aspekter i patientens värld. 

Lidande enligt Eriksson (2001)  är att det även handlar om att försonas, att finna en mening 

med sitt lidande och att skapa ett nytt liv där. Lidandet är en del av det liv människan skapar 

och av denna förlorat. Lidande uttrycks även vara plåga och smärta som människan utstår. 

De olika formerna av lidande som Eriksson lyfter fram är sjukdomslidande, vårdlidande och 

livslidande (Eriksson, 2001).  
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Erikssons vårdteori beskriver människans syn på sin egen hälsa, att en människa kan vara 

dödligt sjuk och ändå uppleva hälsa. Inom vården beskriver Eriksson (1997) begreppen Ansa, 

lära och leka vilka är viktiga därför att det är en bekräftelse på människans individualitet 

samt identitet, att bekräfta en människa är det samma som att se personen som en helhet 

(Eriksson, 1997).  

 

2.5.1 Lidande utifrån Erikssons teori 

Sjukdomslidande är lidande som personen upplever som en följd av sin sjukdom. Det gäller 

inte bara generella symtom utan också hur detta påverkar personen i dess vardag. 

Sjukdomslidandet är starkt förknippad med personens hållning till livet. Beroende på vad 

som anses vara viktiga egenskaper hos en människa och vad som är av vikt i livet kan 

sjukdomslidandet bli ett hot mot personens känsla av värdighet (Eriksson, 2001). 

Vårdlidande är det onödiga lidandet till följd av felaktig eller utebliven vård. Otillräcklig 

smärtlindring, att inte bli sedd av vårdpersonalen, samt att ej få vara delaktig i sin egen vård 

är exempel på vårdlidande (Eriksson, 2001). Livslidandet innefattar hela människans 

existens. Människans uppfattning om att göra rätt för sig och hennes hållning till 

prestationer intar en central roll i livslidande. Lidandet är en del av livet, men en vanligt 

förekommande fråga är varför drabbas just jag? Varje människa måste möta sitt eget lidande 

och genom detta få en förståelse för lidandet. 

Det finns olika sätt att möta sitt lidande och andras lidande, vid ett slutskede är 

smärtlindring kanske det bästa för att dämpa lidande i form av smärta. 

Att försonas med sitt lidande är att finna mening med sitt lidande samt nya möjligheter vilket 

kan yttra sig i en ny glädje eller frambringa ett nytänt hopp inför det nya. Det är viktigt att 

inte förneka sitt lidande utan bejaka detta, Det innebär enligt Eriksson (2001) att det onda 

förkastas genom att människan bejakar det goda och bejakar livet. 

 

2.5.2 Människan utifrån Erikssons teori 

Människan består av en kropp, själ och ande och människan kan vara religiös men även en 

människa som ej bejakat det religiösa. Eriksson beskriver en levande varelse vilken pendlar 

mellan tillvarons varande och icke varande. I en lidandesituation eller i livets slutskede kan 

människan ha frågor om vad som är meningen med livet, människan börjar bejaka det 

religiösa och sätter sitt hopp till sin tro. Människan innehar en värdighet som yttrar sig i 

dennes frihet att styra över sitt liv samt sitt begär, förlorar människan sitt begär förlorar hon 

även lusten att leva. Den okränkbara människan är likvärdig sina medmänniska och skall 

inte undermineras. Att vara med och forma sitt liv är rätten varje enskild människa har även 

vid sjukdom och vård (Eriksson, 2001). Kroppen är bo åt själen och anden. Kroppen är den 

somatiska delen av människan, den fysiska vilken möter världen och vilken innehar vår 

livshistoria. Anden är det etiska i människan, dock även existensfrågorna, varför drabbas jag? 

varför finns jag? Anden är den harmonisträvande i människan. I själen sitter medvetenheten, 

tankarna och känslorna. Minnet är en del av själen och vårt beslutsfattande (Eriksson, 2001). 
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2.5.3 Hälsa utifrån Erikssons teori 

Hälsa liknas ofta vid friskhet och det finns en bild av hur människan ska bete sig eller hur 

människan ska göra för att upplevas ha hälsa. Eriksson (2001) menar att hälsa är något 

människan är, inte har. Hälsan är i en ständig rörelse liksom lidandet mellan görande, 

vardande och varande. Hälsa är att uppleva välbefinnande, en balanserad livssituation samt 

att en person kan uppleva hälsa även vid svår sjukdom samtidigt som en helt frisk person kan 

uppleva ohälsa. I görandet är inriktningen att undvika sjukdom, leva hälsosamt och hälsan 

blir bedömd utifrån bilden man har av vad som är hälsa. I varandet befinner sig strävandet 

efter hälsa, inre ro samt kopplar kroppen och själen med ett samband. Att tillfredsställa sina 

behov blir en stor strävan, behov efter balans, relationer och harmoni. Vardandet innebär att 

det centrala är livsfrågorna, att försonas med sitt lidande och de problem som uppstår genom 

livets gång. Att skaffa sig en djupare insikt över sin tillvaro. Människan upplever att vara en 

enhet (Eriksson, 2001). 

2.5.4 Ansa, leka, lära 

”Ansandet är en konkret kärleksgärning ett sätt att bekräfta den andres existens” (Eriksson, 

1997,s.24) Eriksson har i sin teori begreppen ansa, leka och lära vilka är viktiga delar i 

vårdandet. Genom att ansa bekräftas personen genom kärlekshandlingar, t.ex ögonkontakt, 

närhet och beröring.  Beröring är en viktig del i människans liv och kan verka positivt mot 

t.ex. ångest (Eriksson, 1997). Det är en kravlös relation där människan får vara sig själv och 

bli accepterad. Att ansa innebär även att våga visa omtanke och kärlek inte bara i den 

vardagliga situationen utan även inför sina medmänniskor på sin arbetsplats(Eriksson, 

1997). 

”Leken är en paradox. I leken finns övning, prövning, lust, skapande och allvar” (Eriksson, 

1997, s.26). Att kunna uppnå hälsa samt forma den genom leken är en viktig del i vårdandet, 

såväl  i den naturliga vården samt den professionella vården. Bekräftelsen av sitt egna jag 

framkommer i leken liksom den gör i ansandet. Eriksson (1997) beskriver lekens olika delar 

där lusten är livsglädjen. Assimilationen att ge utrymme för patienten att anpassa 

informationen till sin egen vilja och vård. Den skapande leken medför utformningen av sin 

egen hälsa. Önskningar i leken bidrar till nya möjligheter och andra vägar att uppnå hälsa. 

Prövningen är när människan testar sina alternativ och tar lärdom utav sina misstag 

(Eriksson, 1997, s.28). 

”Att lära sig att vara ibland som en del i en helhet ibland kanske bara som en del  

som för tillfället ej är förankrad i en helhet för att igen vara hel är att utvecklas- att ständigt 

lära” (Eriksson, 1997). Lärandet är ständigt under utveckling, att utöka sin potential, sitt 

skapande och sin kärlek. Det är en individuell tillväxt som människa och en av livets 

grunddimensioner. Att lära innebär nya mål och varierar med intensitet. Inom vården är 

lärandet att hjälpa patienten genom sin frustration, ångest, ilska och sårbarhet. Att hjälpa 

patienten till att återta sin autonomi och sitt oberoende.  I leken finns det naturliga lärandet 

och som vårdpersonal är det viktigt att bejaka lärandet och göra det möjligt (Eriksson, 1997). 
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2.5.5 Problemformulering 

Mycket av dagens forskning som behandlar stroke handlar till stor del om personer som är 

över 65 år. Vi vill hävda att det är önskvärt att utöka kunskapen om yngre personers 

upplevelse av att drabbas av stroke och vilken effekt detta kan få i deras arbetsliv. Att drabbas 

av stroke, oavsett ålder, kan komma att innebära många och väldigt stora förändringar för 

personen som drabbas. Att drabbas av stroke som yngre människa kräver ännu större 

förändringar. Att förlora kroppsfunktioner och att hamna i en beroendesituation, vare sig 

den är kortsiktig eller långsiktig, är i sig både fysiskt och psykiskt påfrestande. Frågan är hur 

personen upplever insjuknandet samt om personen upplever lidande i relation till stroke och 

vilka eventuella begränsningar i livet som uppstår. Beroende på intensitet av en stroke 

drabbas personens funktioner vilket leder till handikapp av olika grad. Sjuksköterskans 

förmågaatt möta dessa personer är viktig i det akuta skedet av en stroke, men även efter och 

under rehabiliteringen. Personer med stroke förlorar mycket av sig själv och behöver stöd 

ifrån både sjukvård och anhöriga under denna period och stöttning för att kunna återvända 

till sitt arbete och till sitt liv. För att kunna ge detta stöd är det av vikt att få insikt om hur 

patienter upplever att det är att drabbas av stroke. 

3 SYFTE 

Syftet är att belysa patienters upplevelse av att drabbas utav stroke i arbetsför ålder. 

 

4 METOD 

Friberg (2006) menar att analysmetoder inom den kvalitativa inriktningen lägger fokus på 

ett specifikt fenomens egenskaper och vidare vilken mening människor lägger i fenomenet. 

Förutsättningar finns, inom det kvalitativa paradigmet, att beskriva människors upplevelser 

och erfarenheter av livet.  

I detta arbete  var bästa valet att göra en systematisk litteraturstudie, utifrån en kvalitativ 

ansats. Syftet eftersöker en upplevelse och då eftersöks en djupare förståelse för dessa 

upplevelser och med en kvalitativ metod kan denna förståelse uppnås. Genom att utgå ifrån 

syftet och analysera tidigare skrivna artiklar inom ämnet skapar det en djupare förståelse för 

fenomenet. Den litteratur som användes var vetenskapliga kvalitativa artiklar vilka söktes 

fram i relevanta databaser med sök-och nyckelord på vad som kunde vara relevant för att 

finna svar på syftet.  



10 

4.1 Urval och datainsamling 

De inklusionskriterier som vi använde oss av för att ta fram materialet till studien var att 

artiklarna skulle vara publicerade  mellan år 2009-2013, på detta vis säkerställs  att det 

endast är den senaste forskningen som behandlas. Avsikten för detta arbete är att det ska bli 

så uppdaterat med den senaste forskningen som möjligt. För att svara mot syftet så 

bestämdes det att artiklarna skulle behandlas personer i åldrarna 30-64 år som drabbats av 

stroke, då vi ansåg detta vara en arbetsför ålder. De var också ett krav att artiklarna skulle 

vara peer-reviewed, vara på engelska eller svenska samt skulle de finnas tillgängliga som 

fulltextversioner. Exkluderade blev sedan de artiklar som inte svarade mot studiens syfte och 

perspektiv, artiklar som publicerades före år 2009 samt de som inte uppnådde kriterierna för 

en vetenskaplig artikel.  

De databaser som har använts för litteratursökningen är CINAHL, PUBMED och 

DISCOVERY. Sökning gjorde is Cinahlplus med sökorden Stroke AND employment, detta 

ledda till 13 resultat varav 1 artikel ansågs relevant för syftet och valdes således ut. Sökorden 

Stroke AND work användes också vilket genererade 87 träffar varav 2 ansågs vara relevant 

för syftet. I databasen Discovery användes sökorden Stroke AND employment vilket 

genererade 158 resultat, varav 3 svarar mot syftet i studien. I databasen PubMed användes 

också sökorden Stroke AND employment, vilket genererade 121 träffar, varav 5 valdes ut och 

som svarade mot syftet. I databasen CINAHL gjordes även en sökning på Stroke and 

functions vilket genererade 50 träffar. Av dessa passade en med syftet i denna uppsats.. 

Vidare gjordes det en sökning på Stroke and life experience i databasen CINAHL, vilket 

resulterade i 46 träffar. Av dessa valdes sedan en artikel ut som ansågs motsvara syftet för 

studien. Genom att läsa keywords samt de olika abstrakten i de artiklar vilka fanns att tillgå 

kunde uteslutning av de som ej uppfyllde syftet tas bort. Således kunde en del artiklar även 

utläsas av dess titel om denne var relevant eller ej. 

4.2 Genomförande och dataanalys 

Genom att arbetet utgick från vetenskapliga artiklar blev  analysen av dessa att ske utifrån 

systemtiska litteraturstudier som  Evans (2002) beskrivit som bra analysmetod, vilket 

innebar att det analyserades i fyra steg. Dessa var: insamlande av data, identifierande av  

nyckelfynd passande syftet, finna vilka liknelser samt skillnader det fanns i dessa nyckelfynd 

och för att  sedan sammanställa detta i ett resultat utan att frångå originaldatan (Evans, 

2002). 

I det första steget skedde en insamling av material, med hjälp av inklusionskriterier och 

exklusionskriterier. Genom att söka i databaser inhämtades det relevanta materialet för vårt 

arbete. 

När materialet hade sökts fram och hämtats  påbörjas identifieringen av nyckelfynd, steg två. 

Detta innebar att de valda studierna lästes  i sin helhet ett flertal gånger för att på så vis få en 

djupare förståelse inför dess innebörd. Det vi även letade efter under läsningen var om 

studien/studierna besvarade syftet. Ifrån varje studie hämtades sådant som kan betecknas 

meningsbärande enheter. De meningsbärande enheterna innehöll sådant vi ville veta, alltså 
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nyckelfynd som överensstämde med syftet. Nyckelfynd är delar i studien vilka har koppling 

till det som undersöks utifrån syftet. Dessa dokumenterades för att i steg tre gå igenom listan 

med nyckelfynd från de olika studierna i syfte att finna likheter samt olikheter mellan dessa. 

De likheter vi fann grupperades till olika teman och utifrån dessa teman utvann vi sedan så 

kallade subteman vilka ger en djupare förståelse för de olika studiernas gemensamma 

innehåll. I det sista och fjärde  steget beskrivs de fenomen som har hittats (Evans, 2002). 

4.3 Etiska överväganden 

Codex (2013) menar att det är god vetenskaplig sed att inte fabricera data och ta fram 

felaktiga resultat, detta motverkas i arbetet genom att alla inkluderade artiklar var peer-

reviewed. På så vis säkerställs också att artiklarna är av god kvalité.  Data ska ej heller 

förvrängas i största möjliga mån. Förvrängning av artiklarna kan ske eftersom de översätts 

från engelska till svenska, detta motverkas dock genom att studera och gå igenom artiklarna 

ett flertal gånger för att på så vis säkerställa att deras essens gör sig synlig även i det svenska 

språket (Codex (2013).  Jacobsen (2007) beskriver vikten av att de artiklar vilka används är 

godkända och medgivande är tydligt  av de personer vilka medverkat i studien. Detta var 

viktigt att följa då de artiklar vi använt är baserade på intervjuer (Jacobsen, 2007). 

Enligt socialstyrelsen (2005) ska sjuksköterskan arbeta utifrån evidens i sin vård. I detta 

examensarbete kan det uppstå språkliga misstolkningar på grund av att texter översätts från 

engelska till svenska. Det kan stävjas genom att vara noggrann och analysera efter bästa 

förmåga sträva efter att få fram essensen i de artiklar som studeras.  

5 RESULTAT 

Analysen av materialet i denna studie mynnar ut i teman och subteman. Gemensamma 

teman för artiklarna som används i studien ger en god överblick över materialet och 

subteman bidrar till en djupare förståelse för fenomenet. 

Tema Subtema 

Ensamhet Rädsla 

utanförskap 

Tillit Stöd från anhöriga 

Stöd från Arbetsgivare 
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Hopplöshet Sorg 

Ilska 

 

Att uppleva begränsningar 

 

Kamp  

Prestationsångest 

 

5.1 Ensamhet 

Utifrån Temat ensamhet utvann vi två subteman, rädsla och utanförskap. 

5.1.1 Rädsla 

I Hartke, Trierweiler & Bode (2011) studie framkommer att det finns en oro inför arbetet och 

den sociala gemenskapen på arbetsplatsen som följer med det. Detta på grund av de 

komplikationer som stroke för med sig, däribland återfinns t.ex talsvårigheter som får 

extrema effekter på den drabbades kommunikation med omvärlden och personen kan dra sig 

undan och bli ensam. I Kessler & m.fl. (2008) framkommer det hur deltagarna upplever en 

rädsla inför framtiden, där finns även en osäkerhet angående huruvida de kommer att 

drabbas av en stroke igen. Hos deltagarna fanns det också en tydlig rädsla för att de skall 

tappa kontrollen över sitt liv. Hartke, Trierweiler & Bode(2011) har i sin studie identifierat 

rädslor hos deltagarna. Detta är rädslor som fanns där post-stroke men inte hade gjort sig 

gällande under tiden före stroke inträffade. Dessa rädslor var förknippade med ens värde 

som person, en rädsla huruvida de skulle klara av sitt arbete igen och vilka konsekvenser det 

skulle få om det inte gjorde det. Osäkerhet kring om de skulle få nya arbetsroller, kanske en 

ny arbetsroll skulle leda till en kraftigt försämrad inkomst och alternativet att inte kunna 

arbeta igen alls.  

 

5.1.2 Utanförskap 

Hartke, Trierweiler & Bode (2011) fann även i sin studie att det fanns en oro bland deltagarna 

för att återvända till arbetet, främst p.g.a. det sociala samspelet och deras eventuella 

talsvårigheter. Att inte kunna kommunicera med arbetskamrater skulle kunna leda till en 

negativ upplevelse av den aktuella arbetsplatsen. Oron inför det sociala samspelet efter en 

stroke kan leda till att personen, vid bestående men, drar sig undan gemenskapen, vilket 

leder till en ensamhet och utanförskap. Robison, Wiles, Ellis-HIll, McPherson, Hyndman  & 

Ashburn (2009) menar att det just är det sociala samspelet som ger en möjlig återvändo till 

sitt arbete blir av yttersta vikt för de personer som insjuknat i stroke. Att ha möjligheten att 

vara delaktig och få den sociala delen utanför det egna hemmet med andra personer. Kan 
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personen återvända till arbetet och vara delaktig minskar detta risken för ett utanförskap och 

genom att personen är delaktig blir personen inte ensam utan har något som motiverar trots 

sin sjukdom. 

5.2 Tillit 

Från temat tillit fann vi subteman som stöd från anhöriga/sjukvård och stöd från 

arbetsgivare. 

5.2.1 Stöd från anhöriga/sjukvård 

Kessler & M.fl. (2008) beskriver även vikten för personer som drabbats av stroke att ha stöd 

från vänner, sin familj men även från sjukvården. Genom att personen är i en nyuppkommen 

beroendesituation är stödet från sjukvården viktigt och att förståelse visas, detta för att 

personen ska kunna känna tillit inför personalen vilka vårdar denne. Vårdgivaren måste 

också ge de anhöriga stöd för att dessa ska kunna bearbeta det som händer samt vara ett stöd 

för personen som har drabbats. Där kunde man visa att personer med stroke som genom att 

uppmuntras, motiveras samt hade tillgång till assistans visade på positiva effekter på ett 

tillfrisknande samt en återgång till arbetet. Personerna som deltog i intervjuerna upplevde 

även att det hade bildats mycket starkare band till sina nära och kära efter att de hade 

drabbats av stroke. Ett band med förtroende och tillit. En studie vilken även den funnit 

resultat av stöd från familjen som en viktig del i återhämtningen från en stroke var Wang, 

Kapelluscha & Garg (2012). Post-strokedepression är en vanlig negativ aspekt efter en stroke, 

detta är något som skulle kunna reduceras genom att det finns stöd att tillgå från familjen. 

Stödet från familjen var av stor vikt för att kunna återgår tillbaka till sitt arbete och stödet 

visade på omtanke och då kunde personen öppna sig för sina nära om sina tankar samt att 

personen kunde motiveras i sin rehabilitering.  

5.2.2 Stöd från arbetsgivare 

Hartke, Trierweiler & Bode (2011) lyfter speciellt fram hur reaktioner från andra, i patientens 

närhet angående dennes vilja att återvända till sitt arbete var av vikt. Reaktionerna  kunde 

visa sig genom ett uttalat stöd men även ta sig formen av tveksamt, detta grundade sig i en 

rädsla att en återgång till arbetet skulle kunna leda till en ny stroke eller andra fysiska 

försvagningar. Stroke överlevare som återvänt till arbetet, noterade särskilt vikten av att 

arbetsplatsen var välkomnande, där fanns en känsla av att man var viktig och behövdes. En 

välkomnande arbetsgivare öppnade för förtroende och framtidshopp hos personen som 

insjuknat i stroke. Culler, Wang & Trierweiler (2011) finner att stödet från arbetsgivaren är 

otroligt viktigt, att modifiera positionen personen har på sin arbetsplats att vara behjälplig 

med schemaförändringar. Wilz & Soellner (2009) visar att graden av livskvalitet hos 

patienter som insjuknat i stroke var starkt förbundet med möjligheten att återgå till arbete. 

De som förlorade sitt arbete upplevde i sin tur en försämrad livskvalitet gentemot de som 

återvände till sitt arbete. När det handlar om yngre stroke patienters återgång till arbete fann 
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Hackett, Glozier & Lindley (2012) att flera nyckelvariabler, så som tidig depression, boende i 

storstad, ett stressigt yrke, självanställning eller att vara den primära inkomstkällan i 

hushållet inte hade någon betydelse för stroke patienters återgång till arbetslivet. Bode & 

m.fl. (2011)  visar på en tillit och en tro på att framtiden kan bli bra, där deltagarna hittar sin 

inspiration och motivation till stor del i den religion de har. Det är ett annat sätt för att hitta 

fram till en ljusare framtid var att längs vägen, under hela sin rehabilitering fira de små 

framstegen som successivt följde på varandra. Personerna kunde ha en viss kontroll över sin 

situation genom att organisera sig väl var också användbart, utöver detta så använder även 

avslappningsövningar. Pre-stroke så berättade deltagarna om en känsla av att bidra till 

samhället genom arbete, en känsla man mer än gärna vill hitta tillbaka till. 

5.3 Hopplöshet 

I temat hopplöshet fann vi sorg och ilska som subteman. 

5.3.1 Sorg 

Efter stroke så kommer en stor del av återhämtning att handla om en sorts inlärning. Där det 

handlar om att lära sig mer om sin sjukdom, insamling av information. Varför personen 

drabbades och hur riskerna ser ut för att eventuellt kunna drabbad igen och hur det på bästa 

sätt kan förebyggas. Där fanns dock också en sorg över hur livet har förändrats i kombination 

med de fysiska problemen som uppstått tillsammans med och till följd av sjukdomen. Sorgen 

över den förändringen sjukdomen innebär samt sorg över vad som inte är möjligt längre. 

(Moreland, DePaul, Dehueck, Pagliuso, Yip,Pollock, & Wilkins,2009). Wilz & Soellner (2009) 

fann att livskvaliteten sänktes om möjligheten till att återgå till arbete uteblev. Detta 

frambringar en hopplöshet inför framtiden och vilka möjligheter som kan finnas. Personerna 

fann ingen mening med sin tillvaro genom detta. 

 

5.3.2 Ilska 

 I Thompson, & Ryan (2009) studie berättade samtliga deltagarna att det märkt en skillnad 

angående sin ilska och sitt humör när de tänker på hur det var före dem insjuknat i stroke 

och efter. De beskriver också en oförmåga att hindra sina ilskna utbrott, fast de är medvetna 

om dem. I parrelationer upplevde deltagarna i studien att deras partner var överbeskyddande 

vilket ledde till ilska och frustration mot varandra och mot att vara drabbad av stroke. Hos 

deltagarna i studien ansågs att deras benägenhet för ilska och frustration var ett större 

problem än de fysiska hinder som uppstod efter att de insjuknat i stroke. Bode & m.fl. (2011) 

beskriver i sin studie en negativ syn på framtiden som tar sin grund i en oro för att ens 

ekonomiska situation kommer bli försämrad som en direkt följd av att ha insjuknat i stroke. 

Agg inför vad som skett och den negativa synen på framtiden inger en hopplöshet. Tydlig blir 

också den kamp som uppstår för att återfå ett självförtroende i sin arbetsroll. När det gäller 
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känslolivet i relation till arbete så fann Wang & m.fl. (2012) att de som insjuknat i stroke som 

också kunde finna ett sätt till att acceptera de eventuella handikapp som eventuellt uppstår 

efter insjuknandet har större möjlighet att på ett fullgott sätt hantera sitt tidigare arbete. Fler 

negativa aspekter som förhindrar ett återgående till arbetslivet är tillbud utav trötthet samt 

orkeslöshet, återkommande samt ständig huvudvärk, ilska, aggression samt irritabilitet, 

koncentrationssvårigheter och svårigheter med minnet. Av dessa var 

koncentrationssvårigheterna det svåraste att hantera enligt deltagarna och dessa problem 

gjorde att tankarna på hur de skulle klara arbete och vardag ökade och med detta tvivel över 

sina framtida möjligheter (Gilworth, Phil, Sansam & Kent, 2009).   

 

5.4 Att uppleva begränsningar 

I detta tema fann vi kamp och prestationsångest som subteman. 

5.4.1 Kamp 

Röding, Glader, Malm, Eriksson & Lindström (2009)  att 60 % av de som deltog rapporterade 

försämring av kognitiva funktioner så som att koncentrera sig, slutföra en uppgift och att 

vara bland stora folkmassor. Hos hälften av deltagarna fann man också att simultanförmågan 

och förmågan att vara delaktig i diskussioner var nedsatt jämfört med tiden före stroke. Efter 

en stroke handlar det både om fysiska och psykiska konsekvenser för den drabbade att 

hantera, de fysiska konsekvenserna visar sig vara nedsatt arbetsförmåga, bristande förmåga 

att utföra rörelser med händer, armar och ben. Depression, ångest och svårigheter med att 

hantera den nya situationen är de psykiska konsekvenserna (Dalvandi, Heikkilä,  Khankeh, 

Maddah, 2010). Garg, Kapellusch & Wang (2013) menar att post-stroke depression är en 

vanlig komplikation som följer efter en stroke. Kessler & m.fl.(2008) menar att de mest 

framstående psykologiska problemen vid en stroke är prestationsångest och att hitta 

motivation. De  menar att det handlar om en kamp mellan att t.ex. inte kunna utföra samma 

arbete som tidigare och att acceptera detta för att kunna gå vidare. Det rådde även en kamp 

för att återfå det självförtroende i sin yrkesroll som man hade pre-stroke. 

5.4.2 Prestationsångest 

Prestationsångest lyfts fram i Harte, Trierweiler & Bode (2011) som något som följer i spåren 

av rädslan för att återgå till sitt arbete. Robins &  m.fl.(2009) visar på en oförmåga att vara 

delaktig i diverse aktiviteter, både i arbetet och i hemmen, men även i den sociala samvaron 

som innefattar utövandet av t.ex. sporter och andra fritidsaktiviteter. Den nedsatta fysiska 

förmågan kan leda till frustration men även till att personen känner tristess. Kessler & m.fl. 

(2008) beskriver i sin studie hur det finns en känsla samt en rädsla för begränsningar, där 

fanns även en sårbarhet över att personen som insjuknat i stroke inte längre kunde vara 

delaktig i sitt liv post-stroke i lika stor utsträckning som denne kunnat vara pre-stroke vilket 

gör att personen känner prestationsångest. Bode & m.fl. (2011) använder sig av uttrycket 
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barriärer för att beskriva vilka begränsningar som kan uppkomma för en person som 

insjuknat i stroke. Mest förekommande var att personen p g a risken att ramla eller 

möjligheten till att drabbas av anfall inte vågade arbeta, något som studien visade vara ett 

specifikt framstående problem  var förlamning av den ena handen. Att drabbas av problem 

med förmågan att kunna föra ett samtal får även det mycket negativa konsekvenser för det 

sociala samspelet på den drabbade personens arbetsplats. Även Kessler & m.fl.(2009) visar i 

sin studie hur begräsningar och en känsla av sårbarhet kan leda till begränsningar i 

personens tillvaro, detta är också något som kan få oerhörda negativa effekter på personens 

liv.  

 

 

6 DISKUSSION 

I denna del diskuteras resultatet, metoden och de etiska aspekterna kring arbetet och detta 

kopplas till tidigare forskning, vårdvetenskap och vad vi fann i vår systematiska 

litteraturöversikt. Resultatdiskussionen utgår från de teman vi fann samt de subteman som 

utvanns ur dessa. 

6.1.1 Resultatdiskussion 

Det är många känslor och tankar som gör sig synliga och behöver bemötas när en person 

drabbas av stroke, både för patienten, anhöriga och sjuksköterskan. Det är känslor som 

rädsla, tillit, sorg, ilska, depression och ångest. För sjuksköterskan är det ett nödvändigt att 

kunna hantera dessa känslor i mötet med personen och visa att hjälp finns att tillgå för alla 

inblandade. När vi jämfört den tidigare forskningen kring att drabbas av stroke som äldre än 

den åldersgrupp vi sökt i vårt syfte så hittade vi väldigt mycket likheter. Åldern har ingen 

betydelse när det gäller motivation, tankar och rädslor. Dock har åldersgruppen i studiens 

syfte fler tankar och oro kring sitt arbete och sin ekonomi.   

 

Tema: Ensamhet, subteman: utanförskap, rädsla. 

Rädslan för utanförskap både i arbetsliv samt vardagen är en stor sak vi funnit i vår analys, 

detta återspeglades även i den tidigare forskningen både ur patientperspektivet samt ur 

anhörigsperspektivet. Rädslan för framtiden och rädslan inför att inte kunna vara delaktig i 

den sociala samvaron och på så sätt hamna i ett utanförskap. Hur kan hjälp finnas att tillgå 

för dessa känslor? I och med Erikssons (2001,1997) teorier har ett verktyg skapats. Det är 

dock viktigt att sjuksköterskan har förmåga att kunna använda dessa verktyg. Känslor kan 

vara svåra att möta, det kan vara känslor som gråt, ilska och utebliven livsglädje. Men om 

vårdrelationen mellan patient och vårdare bli bra så finns där utmärka förutsättningar för att 
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resultatet skall bli något helt annat. Av den anledningen är det viktigt att följa 

kompetensbeskrivningen för sjuksköterskor (socialstyrelsen, 2005) samt att vårdavdelningen 

har en tydlig värdegrund, till exempel att ha Erikssons (2001, 1997) syn på människan, att 

människan är en helhet i form av kropp, själ och ande och att människan är okränkbar och en 

autonom varelse (Eriksson, 2001, 2007). I socialstyrelsen (2005) beskrivs en sjuksköterskas 

olika kompetensområden vilka ska följas däribland att sjuksköterskan skall arbeta efter en 

vetenskaplig grund samt att sjuksköterskan ska reflektera över det hon gör i sitt arbete 

(Socialstyrelsen, 2005). Reflektionen är viktig i varje moment då sjuksköterskan kan finna 

nya vägar att möta varje vårdtagare och ge den specifika vård som behövs för just den 

personen. Reflektionen är ett sorts lärande där sjuksköterskan utvärderar sina handlingar. 

Reflektion för sjuksköterskan leder till en utveckling av det professionella såväl som det 

personliga kunnandet. Genom reflektionen  kan nya vägar mot ett gott bemötande och en god 

vård formas. Rädsla i samband med denna sjukdom var ingenting förvånade att finna som ett 

återkommande fenomen i samband med att de olika artiklarna granskades. Utanförskapet 

vilket skapas efter sjukdomen är inte ett påtvingat utanförskap. Vad vi fann var att 

personerna själva isolerar sig från det sociala livet och samvaron genom de hinder de nu har 

fått. Kombinationen av dyfunktionalitet och rädsla skapar detta utanförskap med vänner, 

fritid och arbete vilket resulterar i ensamhet, en ofrivillig sådan egentligen. 

Tillit- stöd från anhöriga/sjukvård , stöd från arbetsgivare. 

Att drabbas utav stroke kan innebära ett flertal förändringar. Begränsad rörlighet, förändrad 

arbetssituation samt en jobbig period i samband med rehabilitering och att möjligtvis 

acceptera sin nya situation.. Det är av vikt att som sjukvårdspersonal ha förmågan att kunna 

möta dessa personer när de drabbas, på ett bra och professionellt sätt. Eriksson (1997) 

beskriver vikten utav att bekräfta människor, deras identitet samt autonomi och delaktighet i 

sin egen vård. I mötet med en strokepatient skall sjuksköterskan kunna följa detta och ej 

underminera människan framför henne/honom (Eriksson,1997). I arbetsperspektiv kan vi 

inte relatera något till den tidigare forskningen då de ej var i arbetsför ålder, så aspekten 

kring upplevelsen att kunna återgå eller ej till tidigare arbete finns inte. Dock har patienterna 

i den tidigare forskningen kunnat återgå till att vara aktiva i form av terapeutisk träning och 

motivationen inför rehabilitering var densamma i både den tidigare forskningen samt syftet i 

denna studie.  

Tilliten de personer vilka drabbas av stroke behöver, inte endast från vården utan från sin 

omgivning i form av familj, vänner och arbetskamrater har framkommit att den är viktig. 

Stöd och tillit är viktigt i ett återhämtande, det fann vi i både den tidigare forskningen samt 

det vi undersökte utifrån syftet. Livskvaliteten ökades med stöd från omgivningen, både vård, 

arbete och anhöriga. Att kunna få visa de känslor som finns inom utan att bli dömd för detta 

utan mötas av medkänsla samt förståelse. Då rädslan finns för ett utanförskap är tilliten och 

stödet ifrån omgivningen betydelsefullt för återgången till arbetet.  Detta ger hopp om 

framtiden och med detta  en delaktighet i den sociala samvaron. Stöd gav även motiviation i 

den tidigare forskningen att fortsätta arbeta med att rehabilitera sig. Vad vi fann saknades i 

den tidigare forsknigen kring detta var stödet som de anhöriga till en strokepatient får. Vi 

fann vad som var forskat innan gällande deras tankar och känslor inför vad som skett, dock 

fann vi inte någonting om stöd till dessa personer.  
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Robinson & m.fl (2009) påpekade detta med att bli uttråkad och det kan  tyckas vara en 

relevant känsla, att inte kunna vara aktiv från att tidigare varit det, frustrationen som till 

kommer är förståelig. De olika subteman vilka framkommit stämmer överens med det syftet 

vilket  arbetet hade från början samt utifrån  problemformuleringen. De frågor vilka söktes 

svar på har framkommit samt att det finns mer kunskap om detta ämne. En fördjupning av 

de olika subtemana i egna studier kan ge aktuella och intressanta resultat att använda sig av i 

dessa möten med strokepatienter.  

 

Hopplöshet- sorg, ilska. 

Lidandet personerna upplever skall försöka lindras i den mån det går. Dock är lidandet en del 

utav livet och personen kan försonas med sitt lidande (Eriksson,2001). Då stroke är en 

sjukdom är sjukdomslidandet det mest påtagliga med dess biverkningar och eventuella 

handikapp i dess följe. Det sjuksköterskan kommer att möta med dessa personer är 

sjukdomslidandet och detta är av vikt att lindra samt ge stöttning igenom. En väg till detta är 

att ge en korrekt vård med rätt smärtlindring, bekräftelse samt ge delaktighet i hopp om att 

förhindra ett vårdlidande utöver sjukdomslidandet (Eriksson, 2001). Fast sjukdomslidandet 

är det mest uppenbara så kommer även sjuksköterskan att behöva möta och hitta ett sätt att 

förhålla sig till livslidandet, de biverkningar och handikapp som kommer med en stroke får 

enorma konsekvenser för alla aspekter i den drabbade personens liv. I den tidigare 

forskningen visar sig sjukdomslidandet i form av försämrad livskvalitet. Då patienterna 

förlorat många av sina förmågor och inte kan rehabilitera sig till full friskhet, därav infinner 

sig en sorg och motivationen minskar. Dödligheten är även högre i den tidigare forskningen 

då det är äldre personer vilka drabbats. Dock fann vi att trots sjukdomslidandet kunde ändå 

patienterna i den tidigare forskningen känna livskvalitet när rehabiliteringen gick framåt.  

Moreland & M.fl. (2009) visade att i samband med en stroke beror sorgen mest på  

sjukdomsbilden, speciellt hos personer där det lett till biverkningar och handikapp som 

talsvårigheter samt förlorad förmåga i sina lemmar.  Den förändrade livssituationen leder 

ofta till en depression, ilska och ångest över vad som gått förlorat samt en ångest över vad 

som längre ej är möjligt i samband med den fysiska nedsattheten. I dessa situationer är det  

viktigt med ett bra bemötande. Bemötandet till varje individ ska vara det viktigaste i 

vårdandet. Kan sjuksköterskan ej möta människan på ett korrekt sätt förlorar inte bara 

sjuksköterskan potentialen i vårdandet utan  framförallt förlorar den person som drabbats av 

stroke. Ges inte bekräftelsen samt autonomin kan ej personen känna tillit och stöd i sin vård 

(Eriksson,1997). Ilska och sorg framkom båda i den tidigare forskningen och den vi 

undersökt för vårt syfte. Stroke i vilken ålder den än kommer är och förblir en sjukdom som 

är svår vare sig personen är ung eller om personen är väldigt gammal. Ilska över vad som går 

förlorat och för det personen ej längre kan göra är densamma. Anhöriga till den drabbade 

kunde också känna mycket sorg och ilska inför vad som skett. I samband med stroke är det 

inte bara personen som drabbas vars liv förändras utan även de som finns runt omkring. 

I det akuta skeendet av en stroke samt den närmaste tiden efter strokeincidenten har det 

framkommit i studien att det är under denna tid människan är mest sårbar och de tyngsta 

tankarna inför hur framtiden ska bli är störst. Dock kan vi inte specifikt uttrycka att alla vilka 
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drabbas upplever lidande då lidandet är en unik upplevelse. Lidande samt hälsa är 

individuellt (Eriksson,1997). 

Att uppleva begränsningar -kamp, prestationsångest. 

Eriksson (1997) använder i sin teori begreppen leka, lära och ansa. Lekandet och lärande går 

hand i hand eftersom alla människor är olika vilket i sig kommer innebära att det finns mer 

än en väg att vandra på för att komma fram till ny kunskap och se möjligheter för utveckling 

och förbättring. Eriksson (1997) beskriver att det är  genom leken människan tar sig fram till 

det fundamentala lärandet. Kessler, Dubouloz, Urbanowski & Egan(2008) och Hartke, 

Trierweiler & Bode (2011) fann att prestationsångest var vanligt efter en stroke. För att lindra 

detta skulle sjuksköterskan kunna arbeta med Erikssons (1997) leka, lära ansa för att hitta 

vägar att involvera patienten på ett sätt som gör att denne får en minskad prestationsångest. 

Röding, Glader, Malm, Eriksson & Lindström (2009) diskuterade i sin studie hur 

simultanförmågan försämras samt att det blir svårt för patienten att anpassa sig till detta. 

Det blir en daglig kamp att arbeta sig tillbaka till ett någorlunda tidigare liv. Och det blir en 

kamp att anpassa sig till sin nya situation och acceptera denna. I den tidigare forskningen 

kan kampen utläsas i form av hur motivationen trappas av när det inte går framåt. Och som 

äldre patient med nedsatta funktioner är det en kamp att anpassa och acceptera sin nya 

livsituation med en diagnos till.Hur skall sjuksköterskan kunna ge det stöd och motivation 

vilket behövs för att övervinna de rädslor vilka uppkommer i samband med en stroke? Detta 

är något mycket viktigt i forskningen inom stroke.Det gäller inte bara den medicinska 

behandlingen utan hur det kan arbetas fram en bra plan att ha i bakgrunden inför möten med 

stroke-patienter. Enligt Eriksson (1997) är  det av vikt  att se varje människa och ej behandla 

alla likadant då det är grundläggande i mötet med dessa patienter. Att hitta vägen att arbeta 

efter med varje unikt patientmöte kan ske genom kärlek, beröring och den viktiga 

ögonkontakten i ansandet. Att tillsammans med personen hitta livsglädjen trots sin 

nuvarande livssituation genom leken och slutligen visa personen att potentialen finns, låta 

personen få ta del av all information och lära sig om sin sjukdom.  

6.1.2 Metoddiskussion 

Syftet med studien var att undersöka hur människor upplever att drabbas av stroke. En  

metod vilken syftar till att bearbeta material genom ett kvalitativt arbetssätt lämpade sig bäst 

för detta ändamål. Med detta som grund så valdes Evans (2008) version av en systematisk 

litteraturstudie. Att gemensamt ur de artiklar som utgjort vårt material för studien söka och 

ta fram nyckelfynd och teman i de material ter sig vara väl passande då man på så vis djupare 

och mer överskådligt kan beskriva ett fenomen. Eftersom det ämnar att beskriva personer 

upplevelser av någonting så lämpade sig inte  en analys av ett kvantitativt förhållningssätt. 

Detta stärkte valet att det bästa för denna studie var den kvalitativa inriktning och i 

synnerhet Evans beskrivning av en systematisk litteraturstudie. Då materialet består  av 

redan bearbetat material. Denna analysmetod visade sig vara ett  mycket positivt att arbeta 

utifrån och med nyckelfynd eftersom att detta gjorde det lättare för oss att analysera 

artiklarna och vidare säkerställa att det som hittas i materialet, faktiskt är det som är det 

syftet eftersöker. Vidare så kunde det med hjälp av detta förhållningssätt också försäkras om 

att en god och verklig uppfattning om vad de artiklar som utgjorde vårt material lyfte fram 
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och handlade om. Då den valda metoden innefattade ett flertal genomläsningar av varje 

artikel, i syfte att just bilda sig en god förståelse för varje enskild artikel. Det ger goda 

förutsättningar för analysen och det framväxande resultatet. Att försöka hitta likheter och 

skillnader mellan artiklarna genom de olika nyckelfynden. Arbetet med teman och sub-teman 

var till stor hjälp under vårat arbete, genom ett sådant arbetssätt visade det sig lättare att 

kategorisera artiklarna och få en klar bild av vad dem lyfte fram. En svaghet med den valda 

metoden var att genom att ta ut nyckelfynd och omforma dessa till teman samt subteman kan 

leda till väldigt många subteman, det kan bli otroligt mycket som svävar ut utanför det 

egentliga syftet vilket eftersöktes. Den andra sidan av saken är att detta ändå frambringar 

ytterligare intressanta delar ur artiklarna att undersöka vidare vid senare tillfälle. En annan 

svaghet var den att välja rätt sorts tema samt subtema så att dessa blev under samma 

kategori, snarlika dock ändå inte att subtemat liknade själva temat för mycket. En utmaning 

att arbeta efter denna metod fast en intressant sådan. Dock är metoden väldigt relevant och 

användbar i ett arbete där syftet är att undersöka människors upplevelser. Att använda detta 

resultat i praktiken är något som kan vara aktuellt. Det är en studie med ett viktigt syfte och 

är användbart i framtiden. Att kunna genomföra detta och att tillämpa dessa resultat 

förefaller genomförbart. För att detta ska bli möjligt är det viktigt att sjuksköterskor håller sig 

uppdaterade med den senaste forskningen. Att arbeta med den kvalitativa analysmetoden är 

även bra när syftet eftersöker en upplevelse. Att få fram den enskilde individens upplevelser 

av en händelse, detta är lättare att nå framgång i genom en kvalitativ analys gentemot en 

kvantitativ vilken ger ett bredare spektrum över en större yta. 

Resultatet av denna kvalitativa studie kan tänkas användas som verktyg för sjuksköterskan 

ute i arbetslivet. Genom fördjupningen av upplevelsen av stroke och dess konsekvenser kan 

vi och andra sjuksköterskor genom vetenskaplig grund ge dessa personer den vård samt stöd 

de behöver. Denna studies överförbarhet är tydlig. Genom att presentera sitt resultat på sin 

arbetsplats eller praktikplats delges den aktuella personalen den evidens vi funnit i vår 

studie. Tillförlitlighet och överförbarhet är enligt Graneheim & Lundman (2004) något som 

ska kunna generaliseras och genom att vi använt artiklar från flera databaser samt att dessa 

bestått av olika studier i olika länder får vi ett brett spektra och kan genom detta generalisera 

arbetet. Och då vi i vår analys granskat artiklarna flera gånger för att förstå essensen i dessa 

har vi minimerat den egna tolkningen utav artiklarna. 

 

 

6.1.3 Etikdiskussion 

Det som i denna studie behövdes ta hänsyn till var att när det skulle till att omtolka artiklarna 

och översätta dessa från engelska till svenska. Språkliga barriärer är ett hinder att få fram 

den exakta essensen av vad artikeln vill berätta, dock har det i den mån det varit möjligt varit 

att ha läst och försökt översätta det så riktigt det bara går. Vid svårare engelska ord har 

ordlexikon använts för att få rätt översättning av ordet. Utifrån den yttersta förmågan har 

arbetet efter att stävja eventuella fel utarbetats genom att vara noggranna i hanteringen av 

artiklarna och med det arbete vilket krävdes för att hitta och lyfta fram kärnan i dem. Genom 
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att läsa och gå igenom materialet ett flertal gånger har det strävats mot att få en klarhet i vad 

artiklarna som inkluderats i arbetet vill berätta för oss och vad kärnan i dem har varit.  

Arbetet har på ett gott sätt arbetats fram för denna studie och med detta framkommit med ny 

kunskap vilken kan användas i arbetet. Allting som framkommit har sedan enligt APA-

manualen lämnats referat på, detta för att visa på källan till denna information samt att 

erkänna den författare vars studie vilken blivit  granskad. I granskningen om artiklarna 

kunde användas för vårt syfte undersöktes även om deltagarna i studien godkänt samtycke 

till att vara med. Detta är viktigt i etisk synpunkt i vårt arbete så att det ej används 

information som ej är godkänd att användas.  Att minimera risker för plagiering samt inte 

frånta författaren sitt arbete har varit etiskt viktigt i detta arbete. 

6.1.4 Fortsatt forskning 

Vad vi funnit i vår studie var de olika teman och subteman kring de artiklar vi studerat. En 

fördjupning kring dessa teman skulle vara relevant forskning för att få en djupare förståelse 

kring varje tema och subtema för vad patienternas upplevelse är. 

Vidare forskning kring detta ämne vilket skulle vara relevant och nyttigt ur vårdperspektiv är 

en fördjupning kring anhörigas perspektiv på bemötande och stöd  i vården. Då vi ej fann 

någonting kring stödet för anhöriga i våra artiklar i tidigare forskning anser v det vara 

relevant att göra fördjupningar kring. De anhöriga spelar en stor roll i vården, inte bara för 

patienten utan även inför vårdpersonalen. Samt att dessa påverkas vid sådana här sjukdomar 

hos närstående. 

 

 

7 SLUTSATSER 

Slutsatsen vilken kom fram i detta arbete var den att upplevelsen av att drabbas av en stroke 

kan innebära att det kommer fram mycket känslor och tankar om framtiden.  Starkaste 

känslan som framkommer är rädsla inför att inte få tillbaka förmågan att återgå till arbetet 

eller fungera i sociala samhället..  Personer som drabbats av stroke har ett levande känsloliv 

vilket är väldigt sårbart. Där finns en psykisk påfrestning, fysisk nedsättning i samband med 

stroke.Syftet i denna studie var att belysa upplevelsen att drabbas av stroke och det har i 

studien framkommit att starka känslor upplevs samt att stöd från sin omgivning är viktigt 

samt att få känna sig delaktig. I det akuta skedet och eftervården är stödet från vårdgivaren 

viktigt och bemötandet. Det finns ett behov av vidare forskning för att finna vägar och de 

rätta redskapen till att bemöta dessa patienter. Att finna en välvilja och förmåga att hantera 
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dessa patienters olika känsloliv, vilka är helt individuella. Genom att granska dessa studier 

framkommer det hur personerna vilka drabbats känner mycket rädsla inför sin framtid och 

sina möjligheter till att återgå och fungera på sitt arbete, och att ha stöd från sin arbetsgivare 

är en stor motivation i sin rehabilitering samt mål. Med detta arbete har det visat sig att det 

behövs mer kunskap om detta och hur man i det akuta skedet av en stroke även ska kunna 

föra samtalet om framtiden och vilka målen med rehabiliteringen som man i samråd med 

den drabbade personen bör fastställa. Sjuksköterskans uppgift är att se patienten, motivera 

samt att låta patienten vara autonom och delaktig i sin egen vård.  
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informella 

vårdare. 

Fysiska, 

kognitiva, 

omgivning, 

möjlighet till 

adaptation 

och stöd var 

av stor 

betydelse. 

Författare,år,l

and,tidskrift 

Titel Syfte Metod Undersöknigns

grupp 

Resultat 



 

 

Moreland, J., 

DePaul, V., 

Dehueck, A., 

Pagliuso, S., 

Yip, D., 

Pollock, B., & 

Wilkins, S. 

(2009). 

“Needs 

assessment 

of 

individuals 

with stroke 

after 

discharge 

from 

hospital 

stratified by 

acute 

Functional, 

Independen

ce Measure 

score” 

Fastställ

a behov, 

barriärer

, 

faktorer 

som 

underlät

tar för 

utskrivn

a stroke 

patiente

rs 

funktion 

i det 

dagliga 

livet. 

Kohortstu

die. 

Intervjuer

. 

Patienter 

rekryterades från 

sjukhus. 

Det 

patienterna 

mest behövde 

var 

relaterade till 

fysisknesättni

ngar och tid 

för läkning. 

Mest 

frekventa 

barriärerna 

var fysiska 

nedsättninga

r och 

emotionell 

osäkerhet. 

 

 

Författare, 

år, land, 

tidskrift 

Titel Syfte Metod Undersöknings

grupp 

Resultat 

Kessler, D., 

Dubouloz, C., 

Urbanowski, 

R., & Egan, 

M. (2009). 

” Meaning 

perspectiv

e 

transform

ation 

following 

stroke: the 

process of 

change.” 

Utforska 

huruvida 

förändringe

n som sker 

vid 

insjuknande 

i stroke 

följer en 

process som 

kan liknas 

vid 

transformati

vt lärande. 

Grounded 

theory. 

Intervjuer

. 

12 personer var 

medlemmar i en 

stroke-support 

grupp och hade 

haft en stroke det 

senaste året. 

Fyra 

faktorer som 

ledde fram 

till en 

transformati

on: Utlösare, 

Stöd, 

Kunskap och 

Val till 

handling. 

Wilz, G 

Soellner, S 

(2009) 

“Work loss 

following 

stroke” 

Undersöka 

faktorer som 

ekonomi, 

kön, och 

kognitiv 

funktioners 

betydelse för 

Frågeform

ulär 

70 personer som 

drabbats av 

stroke för första 

gången 

rekryterades till 

studien.  

Av de som 

varit 

anställda vid 

tidpunkten 

för 

insjuknande

t så var det 



 

 

återvändand

et till arbete. 

27,6% som 

återvände. 

Personens 

fysiska 

funktionsför

måga var det 

som var 

mest 

avgörande.  

Eriksson, 

Glader, 

Lindström, 

Malm, 

Röding 

(2008) 

”Perceived 

impaired 

physical 

and 

cognitive 

functions 

after 

stroke in 

men and 

women 

between 

18 and 55 

years of 

age -- a 

national 

survey” 

Beskriva 

självrapport

erade 

konsekvense

r för fysiska 

och 

kognitiva 

funktioner, 

finna 

eventuella 

skillnader 

mellan 

könen och 

mellan 

ålder. 

Frågeform

ulär 

Första gångs 

stroke drabbade 

personer 

rekryterades för 

att svara på 

frågor.  

83% av 

deltagarna 

var 

självständiga 

i det dagliga 

livet. 

Dalvandi,Hei

kkilä, 

Khankeh, 

Maddah, 

(2010) 

“Life 

experience

s after 

stroke 

among 

Iranian 

stroke 

survivors.” 

Visa hur 

stroke 

överlevare 

upplever och 

ser på livet 

efter stroke.  

Semi-

strukturer

ade 

intervjuer. 

10 deltagare 

rekryterades. 

Deltagarna 

upplevde 

dålig stöd 

såväl socialt 

som 

ekonomiskt, 

dålig tillgång 

till faciliteter 

för 

rehabiliterin

g, fysiska 

och psykiska 

problem 

ledde till 

funktionella 

störningar 

 



 

 

  



 

 

BILAGA B SÖKMATRIS 

Databas Sökord Antal träffar Urval 

CINAHLPLUS Stroke and 

Employment 

13 1 

PUBMED Stroke and 

Employment 

121 5 

DISCOVERY Stroke and 

Employment 

158 3 

CINAHLPLUS Stroke and work 87 2 

CINAHLPLUS Stroke and functions 50 1 

CINAHLPLUS Stroke and life 

experience 

46 1 
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