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Sammanfattning 

Bakgrund: Stroke är den tredje vanligaste dödsorsaken i Sverige. Symtomen varierar 

beroende på vilken del av hjärnan som drabbas. De mest förekommande kännetecknen 

är domningar, känselbortfall, otydligt tal, förvirring, nedsatt mimik och ansiktsrörelser, 

sänkt medvetandegrad. Omfånget på skador och temporära samt permanenta 

komplikationer beror på hur snabbt behandlingen sätts in. Rehabiliteringsprocessen 

varierar från person till person. 

Syfte: Syftet med studien var att beskriva personers upplevelser av att leva med stroke. 

Utifrån den metodologiska aspekten studerades de utvalda artiklarnas urvalsgrupper. 

Metod: Detta är en beskrivande litteraturstudie med nio kvalitativa vetenskapliga 

artiklar. En innehållsanalys gjordes med rubriker, underrubriker samt färgkodning för 

att komma fram till resultatdelen. De sökdatabaser som användes var Cinahl och 

PubMed, som hittades via Gävle Högskola. 

Huvudresultat: Stroke innefattar både negativa och positiva erfarenheter. Det framkom 

tre huvudkategorier av upplevelser kopplat till stroke, Från oberoende till beroende, 

Förändrat socialt liv samt Stöd från omgivningen. Såväl yrkeslivet som samlivet 

påverkas av diagnosen. Strokedrabbade personer upplever en förändrad identitet, 

ätsvårigheter, känsla av att vara en belastning för familjen samt anhöriga. En del 

personer upplever starkare och djupare relationer med sina närstående. Strokedrabbade 

personer använder sig av stärkande eller nedbrytande hanteringsstrategier för att 

acceptera sin nya livssituation. 

Slutsats: Det är vanligt att personer som har drabbats av stroke får kroppsliga, psykiska 

och sociala komplikationer. Diagnosen innebär förändringar på alla livsplan. Familjen 

och anhöriga har en essentiell roll i återhämtningsfasen. Sjuksköterskan behöver ge 

personcentrerad vård för att förbättra den strokedrabbade personens upplevelser av att 

leva med stroke. Sjuksköterskan kan också stärka personens positiva upplevelser av den 

nya livssituationen, genom förståelse och insikt i hur det är att leva med stroke. Den 

strokedrabbade personens autonomi stärks eller försämras utifrån sjuksköterskans kom- 

munikations- och samarbetsförmåga. Den strokedrabbade personen behöver stöd, in- 

formation samt få vetskap om de livsförändringar som sker från akutfasen till den tillfäl- 

liga eller det livslånga rehabiliteringsförloppet. Sjuksköterskans bemötande och vårdar- 

bete har en avgörande roll för hur personers upplevelser av att leva med stroke. 

Nyckelord: Stroke, upplevelser, dagligt liv, rehabilitering, utmaningar 
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Abstract 

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

vary depending on the part of the brain that is affected. The most common signs are 

numbness, numbness, unclear speech, confusion, reduced mimics and facial 

movements, lowered consciousness, the range of injuries and temporary and permanent 

complications depends on how fast the treatment is introduced. The rehabilitation 

process varies from person to person. 

Aim: The purpose of the literature study was to describe people's experiences of living 

with stroke. The purpose of the method was to study which selection groups in the 

selected articles. 

Method: This is a descriptive literature study with nine qualitative scientific articles. A 

content analysis was done with headings, subheadings and color coding to arrive at the 

result. The search databases used were Cinahl and PubMed, found via Gävle University. 

Results: There were three main categories of stroke-related experiences, Ranging from 

independent to dependent lives, A changing social life, and The importance of support 

from the environment. Occupational and cohabitation is affected by the diagnosis. 

Stroke victims experience a changed identity, eating disorders, feeling of being a burden 

on the family and relatives. Stroke includes both negative and positive experiences. 

Some people experience stronger and deeper relationships with their close relatives. 

Stroke victims use reinforcing or degrading management strategies to accept their new 

life situation. 

Conclusion: It is common for people who suffer from stroke to get bodily, mental and 

social complications. The diagnosis involves changes on all levels of life. The family 

and ancestors have an essential role in the recovery phase. The nurse needs to provide 

personalized care to improve the stroke-affected person's experiences of living with 

stroke. The nurse may also strengthen the person's positive experiences of the new life- 

style, through understanding and insight into how it is to live with stroke. The stroke 

person's autonomy is strengthened or deteriorated based on the nurse's communication 

and collaborative ability. The stroke-infected person needs support, information and 

knowledge of the changes in life from the emergency phase to the temporary or life- 

long rehabilitation process. Nursing care and care work have a decisive role in how 

people experience a living with stroke. 

Keywords: Stroke, experiences, daily life, rehabilitation, challenges 
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1. INTRODUKTION 

 

1.1 Stroke 

Stroke är ett samlingsbegrepp för olika sjukdomstillstånd i hjärnan och utgörs av akut 

blödning eller proppbildning i hjärnan. Stroke innebär att det uppstår en syrebrist i 

hjärnan (Wikström, 2012). Det rankas som den tredje mest förekommande orsaken till 

mortalitet i Sverige. Det resulterar i många fall till att patienten blir lidande eller får 

kvarstående men (Lundberg, 2005). Socialstyrelsen (2017) har sammanställt statistik 

som berör stroke. År 2016 fick cirka 26 500 individer en hjärnblödning alternativt en 

hjärninfarkt, av dessa dog 6 900 personer. Majoriteten av de personer som drabbades 

var över 70 år, vilket motsvarade 75 % av det totala antalet. Inom 28 dagar från 

insjuknandet avled totalt 26 % av de personer som fått sin diagnos. 

 

Temporära anfall av hypoxi (syrebrist), begränsade ocklusioner i hjärnan, vandrande 

proppar, blödning i hjärnhinnan samt hjärnvävnaden är några av de följder som uppstår 

vid stroke. Reversibla attacker av syrebrist, betyder en återgående hypoxi i hjärnan. 

Anfallet kan eller varar femton till trettio minuter. Ensidigt känselbortfall och 

domningar är förekommande symtom i detta skede. Uppkomsten beror vanligtvis på 

åderförfettning, som sätter sig i halskärlen. Dessa tilltäppningar resulterar i att proppar 

uppstår och vandrar till hjärnan. Avgränsade proppar i hjärnan, leder till syrebrist och 

därmed stroke. Emboli innebär vandrande proppar som kommer ifrån halspulsådrorna, 

aortabågen och/eller hjärtat, medan hjärnvävsblödning, uppstår i hjärnvävnaden. Stroke 

har högre dödsantal i jämförelse med hjärtinfarkt. Blödning i hjärnhinnan inkluderar två 

typer av hjärnhinneblödning. Den ena sätter sig mellan de mjuka hjärnhinnorna, 

subaraknoidalblödning, och den andra nedanför den yttre hårda hjärnhinnan, 

subduralblödning (Lundberg, 2005). 

 

Patofysiologi 

Stroke grundar sig i vilka delar av hjärnan som har skadats. Det är vanligt att någon 

form av förlamning uppkommer. I hjärnan finns nervbanor som korsas och går ner längs 

den förlängda ryggmärgen. När en person drabbas av en högersidig förlamning talar det 

för att det är vänster hjärnhalva som har skadats. Grader av förlamning beror på hur pass 

stora partier av hjärnan som drabbats. Skada i talcentrum resulterar i att vårdtagaren får 

talsvårigheter. Syncentrum finns i bakre delen av hjärnan, och när den blir påverkad kan 

personen få omgivnings- och synsvårigheter (Lundberg, 2005). Hjärnstammen, 
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lillhjärnan och omkringliggande partier styr balans, koordination och muskelkontroll av 

ögon- och sväljförmåga. Drabbas den delen av hjärnan kan det resultera i dubbelseende, 

högre fallrisk samt icke samordnade rörelser av extremiteter. Stroke kan även ge 

psykiska symtom såsom förvirring. Skadas ett större område av hjärnan eller att det 

kommer flera sammanhängande små proppar, kan medföra att en del utvecklar demens 

(Lundberg, 2005). 

 
1.2 Prevalens, symtom och diagnos 

Flera riskfaktorer finns för att drabbas av stroke, till exempel diabetes, hypertoni, 

rökning, höga lipidhalter och överkonsumtion av alkohol (Lundberg, 2005), även 

ärftlighet, förmaksflimmer och immobilitet ökar risken. Tvåäggstvillingar drabbas mer 

sällan än enäggstvillingar. En person som haft en stroke, löper stor risk att få en ny. En 

förebyggande åtgärd är att förändra sin livsstil (Asplund, 2003). Mekanisk hjärtklaff och 

åderförkalkning är också vanliga orsaker till att få en stroke (Wikström, 2012). Det finns 

även korrelation mellan arbetslöshet och obesitas (fetma) till stroke 

(Folkhälsomyndigheten, 2017). 

 
Risken att få stroke ökar med personens ålder. Stroke är mest förekommande bland 

individer över 85 år och lägst bland åldersgruppen 15-29 år. Det är vanligare att män får 

stroke än kvinnor (Folkhälsomyndigheten, 2017). Livslängden i Sverige har ökat de 

senaste årtiondena och det resulterar i att fler personer drabbas av stroke. Likväl har 

vårdarbetet (behandling och rehabilitering) för stroke förbättrats, vilket har resulterat i 

att mortaliteten minskat för drabbade. Det leder till att alltfler personer vårdas på 

sjukhus och vårdinrättningar. I Sverige beräknas genomsnittsåldern för stroke vara 75 

år. Kvinnor insjuknar vanligast vid 77 år och män vid 73 års ålder. Det beräknas vara 

ungefär fyrtio procent fler män än kvinnor som drabbas av stroke om personen insjuknar 

före 75 års ålder. Könsfördelningen för personer som drabbas av stroke är nästintill 

jämn efter 75 år (Stegmayr & Asplund, 2003). 

 
De socioekonomiska förhållandena leder oftast till ett ohälsosammare liv, som innebär 

en ökad tobaksanvändning, minskad aktivt liv och sämre kosthållning. Det finns 

forskning som visar att vattnets kvalitet inverkar; mjukt vatten i norra Sverige innebär 

en minskad risk. Södra Sverige har hårdare vatten, som förhöjer risken att drabbas av en 

stroke (Asplund, 2003). 
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För att identifiera att en person drabbats av stroke görs AKUT-test, ansikte, kroppsdel, 

uttal och tid. Tiden räknas utifrån när personen senast var utan symtom (Berglund., 

Svensson & Lundberg, 2016). Vanligt förekommande symtom är reducerad 

medvetandegrad, domningar, ensidigt känselbortfall och styrka, perceptionspåverkan, 

otydligt tal, förvirring, svårigheter att uttala och hitta ord (afasi), nedsatta ansiktsrörelser 

och mimik, snedhet i ansiktet samt sväljproblematik (svalgpares). Vid nedsatt 

kroppsfunktion kan personen få svårt att röra och utföra rörelser med en hand eller ett 

ben, alternativt båda. Koordinationen och balanssinnet kan även försämras (Wikström, 

2012). Stroke fastställs med undersökningar som CT, MRT, ultraljud och angiografi. 

Snabbare diagnosställning resulterar i att hjärnskadans omfattning kan reduceras 

(Lundberg, 2005). 

 
Personer som har drabbats av stroke utvecklar oftast depression. Vanligtvis uppstår det 

under de närmaste månaderna efter insjuknandet (Lundberg, 2005). Murray (b, 2018) 

antyder att övriga vanliga kvarstående komplikationer kan vara funktionsnedsättning, 

förändrad kommunikationsförmåga, oro, nedstämdhet och förändring av personligheten. 

Strokedrabbade personer kan återgå till det aktivt dagliga livet till en viss del, andra 

personer får omfattande problem med det vardagliga livet. Inte alla komplikationer 

slutar i förbättring. Somliga komplikationer är irreversibla då komplikationerna 

förvärras efter stroke (Lundberg, 2005). 

 
En person som har fått en stroke kan få permanenta komplikationer, som kan leda till att 

den drabbade känner sig funktionshindrad. För att förkorta rehabiliteringstiden har 

studier gjort som visar att ett rehabiliteringsteam påskyndar personens 

funktionsduglighet (Råheim & Taule, 2014). Likväl som den fysiska återhämtningen 

skall stärkas, behöver vårdpersonalen främja patientens relationer och den mentala 

hälsan. De tre beståndsdelarna samspelar med varandra och påverkar rehabiliteringens 

kvalitet och längd (Kitson, Dow, Calabrese, Locock & Muntlin Athlin, 2017). Andra 

komplikationer efter stroke är fatigue, som i sin tur påverkar patientens copingstrategier 

och upplevelse av återhämtning samt rehabilitering. Det är viktigt att ha det i åtanke 

som vårdpersonal (Eilertsen, Ormstad & Kirkevold, 2012). Enligt Asp och Ekstedt 

(2009) är fatigue en allvarlig form av trötthet och överstiger det normala behovet av vila 

och sömn. Råheim och Taule (2014) har i sin studie visat på att livet förändras på många 

områden efter en stroke. Försämrat minne är en stor del som de belyser i sin studie. 

Kognitionsförsvårigheter påverkar människan på alla plan; psykiskt, fysiskt och socialt. 
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Eide och Eide (2008) menar på att kognitionsproblematik berör lång- och 

korttidsminnet, likväl som icke-muntlig och muntlig kommunikation, 

perceptionssvårigheter samt försämrad uppmärksamhet på omgivningen. 

 
1.3 Behandling och prognos 

O’Connel och Hartigan (2011) har i en studie visat att stroke kan leda till 

funktionshinder och dödsfall. Två viktiga delar för individens framtidsutsikter beror på 

när symtomen upptäcks och hur pass lång tid det tar innan den akuta behandlingen ges. 

Det är viktigt att personen själv kan känna igen symtombilden, för att reducera 

permanenta komplikationer efter en stroke. Wikström (2012) redogör för att vid 

syrebrist i hjärnan kan vissa delar dö och dess funktion uteblir permanent. 

Antikoagulantia sätts in när det finns en misstanke eller fastställande om att stroke har 

framkallats av en ocklusion(propp). Det görs för att minska syrebristens utbredning och 

risken att få en till stroke. Lundberg (2005) antyder att behandlingen bör ske inom fyra 

timmar. 

 
Wikström (2012) hävdar att när en stroke inträffar skall akutbehandling ges omgående, 

en modell av detta kallas för, ”Rädda hjärnan”. Ett annat alternativ av medicinering är 

intravenös trombolys. Målet med rädda hjärnan är att bevara de friska delarna samt 

förhindra att fler partier skadas eller dör. Det är både en förebyggande och bromsande 

åtgärd. Tiden är en avgörande faktor, som nämnts ovan, och det kan återställa personen 

delvis eller helt och hållet, beroende på när symtomen upptäckts och behandlingen satts 

in. Murray (b, 2018) presenterar några andra behandlingsalternativ, exempelvis 

skallbensoperation för hjärnblödning, det blodförtunnande läkemedlet Waran som löser 

upp proppar och Acetylcystein, ASA, som prevention för nya proppar. Lundberg (2005) 

menar på att prognosen grundar sig utifrån den medicinska behandlingen under/efter en 

stroke samt utifrån rehabiliteringen för att återgå till det dagliga livet. 

Återhämtningsprocessens resultat och kvalité bygger på ett stroketeam som arbetar med 

poststroke personen, som består av fysioterapeut, arbetsterapeut, sjuksköterska, logoped 

och läkare. 

 
Stroke har under senare tid blivit alltmer uppmärksammat. Dagens vårdkedja grundar 

sig på begreppen människa, miljö, hälsa och hur vården bäst ska ges till sjuka personer 

(Svensk sjuksköterskeförening, 2016). Ett centralt begrepp inom vårdkedjan är hälsa. 

Vårdpersonalens mål är att främja hälsa. Definitionen innefattar livskvalitet, välbehag 
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samt lyckotillstånd. Hälsa uppnås genom att stärka vårdtagarens rehabiliteringsprocess 

och få fram de resultat som är tänkt utifrån enskilda vårdplaneringar. Vårdgivaren bör 

ha ett holistiskt synsätt och lindra vårdtagarens lidande. Hälsa är en sammanslutning av 

den enskilde människans fysiska, mentala och andliga liv. Individens egna 

livserfarenheter och välbefinnande fastställer vad benämningen hälsa står för. 

Meningsfullhet, känsla av sammanhang och frihet är en livsviktig del av hälsa. 

Vårdtagarens subjektiva bedömning beskriver vad hälsa står för. Situationen ändras med 

livets gång och är därför ett föränderligt begrepp (Eide & Eide, 2008) 

 
Rhoda (2012) framhäver att sociala roller, exempelvis yrkes- och familjeroller förändras 

för den strokedrabbade personen, detta tillsammans med fysiska funktionsnedsättningen 

kan påverka rehabiliteringen. När sjukvårdspersonalen har kunskap om detta kan 

kvaliteten av vården samt återhämtningsprocessen ge ett bättre resultat. Stibrant 

Sunnerhagen (2003) menar på att sjukvårdarens uppgift är viktigt att uppmärksamma 

individers behov, för att kunna organisera, planera, ge personcentrerad vård och för att 

kunna göra kontinuerliga uppföljningar. Det skapar goda förutsättningar för en optimal 

rehabilitering och återhämtningsprocess. I en svensk studie av Öst Nilsson (2014) har 

personer med stroke som är under 65 år studerats. Fokus i denna studie låg på hur dessa 

människor skulle rehabiliteras för att kunna återgå till sitt arbete. 

Återhämtningsprocessen grundar sig på att patienten får allomfattande kunskap och 

information om sin diagnos. Autonomi och öppen kommunikation mellan vårdgivare 

och patient är även en essentiell del av rekonvalescensen. 

 
1.4 Teoretiker Katie Eriksson 

Katie Erikssons teori fokuserar på patientens lidande och dess betydelse. Upplevelsen är 

subjektiv och skiljer sig från person till person. Vårdgivaren skall fokusera på att lindra 

lidandet på individnivå. All omvårdnad skall grunda sig på att reducera lidandet och 

sedan skall fokus läggas på patologi och symtombild. Psykiska och fysiska sjukdomar 

orsakar lidande. Lidandet kan delas upp i tre dimensioner; sjukdom-, vård- och 

livslidande. Den första formen av lidandet kopplas till diagnos, den andra till 

felbehandling i vården/kommunikationsbrister och den sista till det livslånga lidandet 

(Lindström, Lindholm Nyström, Zetterlund, 2013). 
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1.5 Sjuksköterskans roll 

Sjuksköterskan spelar en viktig roll i rehabilitering av strokedrabbade personer, enligt 

(Engman & Lundgren, 2009) har sjuksköterskan en central roll i arbetet med personer 

som drabbats av stroke. Sjuksköterskan har ansvar för att motivera, informera, vägleda 

dessa personer. Sjuksköterskan har även en viktig roll i att motivera dessa personer till 

egna rehabiliterande aktiviteter. Struwe, Jytte, Baernholdt, Noerholm och Lind (2013) 

menar även på att vårdkvaliteten påverkas av sjuksköterskans samarbetsförmåga, 

kunskap, utbildningsnivå, egna resurser samt visat intresse i patientcentrerad vård. Eide 

och Eide (2008) presenterar att sjuksköterskan ansvarar även för att bygga en god 

vårdrelation som innefattar att visa empati, intresse och engagemang för sin vårdtagare. 

Vårdgivaren skall också vara lugn, ha tålamod, våga ställa frågor, lyssna och invänta 

svar ifrån den strokedrabbade personen. Kognitionssvårigheter, som tidigare nämnts, är 

en vanlig komplikation efter stroke. Sjukvårdaren bör därför inte ge för många uppgifter 

åt gången. Instruktionerna skall vara lättförståeliga och enkelt presenterade för att 

personen skall kunna genomföra dem. Tutton, Seers, Langstaff och Westwood (2012) 

presenterar ett ansvarsområde för sjuksköterskan, som inkluderar att inge ett realistiskt 

hopp till personen som har fått en stroke samt dess anhöriga. Hoppet är kopplat till varje 

enskild persons framtidsutsikter och återhämtningsprocess. Lindström, Lindholm 

Nyström och Zetterlund (2013) visar på att dessa aspekter återfinns i Katie Erikssons 

begrepp av lidande. Lidandet för personer som drabbats av stroke kan exempelvis vara 

att man får nedsatt kroppsfunktion, lägre livskvalitet, påverkan på det sociala livet och 

mental påfrestning. Sjuksköterskans roll är att motivera personerna till att skapa ett liv 

utan lidande. 

 
1.6 Problemformulering 

Litteraturgenomgången visar att stroke är en sjukdom som ofta leder till tillfälliga eller 

kvarstående komplikationer med stora livsomställningar som för de flesta får 

långtgående konsekvenser för den drabbade. Sjuksköterskan behöver ha kännedom om 

vad stroke är och vad det innebär för den som fått stroke. För att kunna etablera en stark 

och trygg relation till den som drabbats är det viktigt att sjuksköterskan visar empati, har 

insikt och förståelse för den förändrade livssituationen och dess följder. 

Förhoppningsvis kan denna litteraturstudie bidra till ökad kompetens för sjuksköterskor 

och därmed även bidra till bättre vård för den som fått stroke. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Seers%20K%5BAuthor%5D&amp;cauthor=true&amp;cauthor_uid=22150290
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Langstaff%20D%5BAuthor%5D&amp;cauthor=true&amp;cauthor_uid=22150290
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Langstaff%20D%5BAuthor%5D&amp;cauthor=true&amp;cauthor_uid=22150290
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1.7 Syfte 

Syftet med studien var att beskriva personers upplevelser av att leva med stroke. 

Utifrån den metodologiska aspekten studerades de utvalda artiklarnas urvalsgrupper. 

 
1.8 Frågeställning 

1. Hur upplever personer som drabbats av stroke sitt liv? 

2. Metodologisk frågeställning: Vilka urvalsgrupper har använts i artiklarna? 

 

 

2. METOD 

Studien har utformats ifrån den problemformulering som har presenterats i introduktion. 

Polit och Beck (2012) menar på att ett problem måste klargöras tydligt för att sedan 

kunna inhämta data, granska samt analysera den. Därefter kan ny kunskap, resultat och 

konklusioner redogöras. 

 
2.1 Design 

Detta är en beskrivande litteraturstudie om personers upplevelser av att leva med stroke. 

Polit och Beck (2012) lyfter att beskrivande litteraturstudier bör göras systematiskt för 

att få en djupare och större inblick i det valda ämnet. För studien används kvalitativa 

artiklar med kvalitativ ansats, som innebär att det är ett lågt antal personer som ingår i 

studien. Anledningen till det är att få fram personliga upplevelser, föreställningar, 

observationer samt subjektiva perspektiv. 

 

2.2 Sökstrategier och sökord 

Polit och Beck (2012) rekommenderar databaserna Cinahl och PubMed för studier inom 

omvårdnad. Databasernas huvudområde inkluderar vård-/omvårdnadsvetenskap. De 

menar även på att dessa källor består av stark evidens inom omvårdnad. 

 
För den här beskrivande litteraturstudien användes kvalitativa artiklar ifrån ovanstående 

databaser. Sökningen har begränsats till år 2013 – 2018 på båda sökmotorerna. 

Artiklarna fanns i Full Text. I PubMed reviderades sökningarna genom att bocka i; 

Abstract, published last 5 years samt english. I Cinahl begränsades sökningar genom 

valet: English, References Available, Linked full text, Peer Reviewed samt 

tidsintervallen 5 år. Henricsson (2012) redogör för att ”Peer Review” är en 

säkerställning av att forskare har granskat artiklarna och att de anses vara säkra källor. 

Polit och Beck (2012) presenterar begreppet MesH som står för Medical Subject 
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Headings och det används för att hitta medicinska huvudrubriker. Det användes inga 

artiklar med MesH, eftersom de inte ansågs vara relevanta för studiens syfte 

 
För att kunna besvara studiens syfte användes olika sökord på Cinahl och PubMed. Det 

användes också kombinationer av dessa ord med den booleska söktermen AND, som 

gjotde att sökträffarna utökades (jmf. Henricson, 2012). Första sökningen på både 

sökmotorerna var stroke, men sökresultatens omfång var för stort i förhållande till 

litteraturstudiens tidsplan och vidare begränsningar genomfördes. Nästkommande 

sökningar bestod av sammanställda sökord, som avgränsade sökresultaten. I Cinahl 

gjordes sökningar med kombinationer av sökorden; Stroke AND experience samt Stroke 

AND Qualitative AND experiences. I PubMed användes fem sammanställningar av 

sökord (som presenteras mer djupgående i tabell 1); 

 
1. Stroke AND Live AND Experience 

2. Stroke AND Fatigue AND Rehabiliation 

3. Stroke AND Work AND Challenges 

4. Stroke AND Experiences AND Qualitative AND Care 

5. Stroke AND Depression AND Qualitative. 

 

Sökorden ledde fram till vetenskapliga artiklar och rubriker, som hade en koppling till 

personers upplevelser av att leva med stroke. Däremot svarade inte alla träffar på 

litteraturstudiens syfte, därför markerades/plockades vissa artiklar bort. Författaren till 

föreliggande studie gjorde sedan en sammanställning av antalet möjliga träffar, tabell 1. 

Utifrån dessa kunde relevanta artiklar användas för att besvara studiens 

problemformulering och syfte. 
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-Tabell 1. Överblick av strategi 
 

Databaser Begränsningar 

(limits), 

Sökdatum 

Söktermer Antal 

träffar 

Möjliga 

artiklar 

Valda 

artiklar 

Cinahl Engelska, 5 år, 

fulltext, Linked 

Full Text, 

References 

Available 

201802 

Stroke AND 

Qualitative 

AND 

experiences 

34 16 2 

PubMed Engelska, 5 år, 

fulltext 

201802 

Stroke AND 

Fatigue AND 

Rehabiliation 

12 6 2 

PubMed Engelska, 5 år, 

fulltext 

201802 

Stroke AND 

Work AND 

Challenges 

94 14 1 

PubMed Engelska, 5 år, 

fulltext 

201802 

Stroke AND 

Experiences 

AND 

Qualitative 

AND Care 

138 26 1 

PubMed Engelska, 5 år, 

fulltext 

201802 

Stroke AND 

Depression 

AND 

Qualitative 

49 12 1 

PubMed Engelska, 5 år, 

fulltext 

201802 

Stroke 

rehabilitation 

AND daily 

life AND 

psychology 

160 34 1 

PubMed Engelska, 5 år, 

fulltext 

201802 

Stroke AND 

anxiety AND 

fatigue 

65 11 1 

 Totalt: 552 119 9 

 
2.3 Urvalskriterier 

Inklusionskriterierna var: personer som diagnosticerats med stroke över 18 år, förmåga 

att kunna uttrycka sig och kvalitativ ansats. Exklusionskriterier: Personer med stroke 

som hade andra sjukdomar exempelvis demens som påverkade förmågan att delta i en 

studie. Mixed methods och kvantitativa artiklar utelämnades. De vetenskapliga 

artiklarna inkluderade personer mellan 25-85 år. 
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2.4 Urvalsprocess och slutresultat av antal artiklar 

Urvalsprocessen startade med att läsa igenom samtliga rubriker utifrån de sökord som 

gjordes. Potentiella artiklar öppnades för att läsa igenom abstract. Utifrån abstractet 

kunde irrelevanta artiklar uteslutas (jmf. Polit & Beck, 2012). Med hjälp av sökorden 

hittades 552 artiklar, 433 uteslöts då de inte synkroniserade med litteraturstudiens syfte. 

Därefter kvarstod 130. Nästa steg var att övergripande läsa abstractet på samtliga 

artiklar, för att se vilka som kunde besvara och synkronisera med litteraturstudiens 

syfte, utifrån det exkluderades 72 stycken. Därefter lästes återstående 67 artiklarnas 

resultatdel. Efter detta valdes 47 bort och de resterande 20 artiklarna djupgranskades. 

Därefter togs 11 artiklar bort eftersom de inte svarade på frågeställningarna samt syftet. 

Slutligen återstod 9 artiklar som besvarade litteraturstudiens syfte och frågeställningar. 

 

 

 
-Figur 1. Flödesschema för urvalsprocess 

 
 

2.5 Dataanalys 

Polit och Beck (2012) hävdar att en systematisk och grundlig dataanalys bör göras, för 

att stärka trovärdigheten i insamlat material för en studie. Artiklarna lästes igenom, 

översattas till Författaren till föreliggande studie modersmål för att sedan omformuleras 

till egna ord. Därefter gjordes en färgkodning av relevanta delar, som svarade på syftet 

och tillhörande frågeställningar. Därefter kunde resultat och diskussion presenteras, för 

att slutligen kunna dra slutsatser och lägga grund för vidare forskning. 

 
522 artiklar. Alla 

titlarna lästes 

 
433 titlar valdes bort 

119 titlar kvarstod 

11 artiklar 
exkluderades pga 

resultdel och 
urvalsgrupp inte 

motsvarade 
frågeställningar 

och syftet 

9 artiklar svarade 
på syftet 

119 abstract lästes 

72 astract 
exkluderades 

67 abstract 
inkluderades 

47 artiklar 
exkluderades 

(resultatdel svarade 
inte på syftet). 

20 artiklars resultat 
granskades 
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I denna studie användes nio artiklar och dessa lästes igenom av författaren till 

föreliggande studie. Därefter gjordes sammanfattningar av varje enskild artikel, som 

skrevs in ett nytt dokument. Engelska översättningssidor och uppslagsverk användes för 

att undvika missförstånd av innehållet. För den första frågeställningen granskades 

resultatdelen i artiklarna. Den första frågeställningen besvarades genom att granska 

resultatdelen i artiklarna. Utifrån den översatta och omskrivna texten framkom det 

kategorier och underkategorier, som kunde lägga grund för resultatdelen i den här 

litteraturstudien. Färgkodning användes för att underlätta och minimera risken att 

artiklarnas innehåll skulle flyta samman och ge en osammanhängande struktur. Varje 

enskild kategori samt underkategori hade en särskild färg. För den andra 

frågeställningen användes engelsk översättning, egenformulerade texter samt 

färgkodning. Den metodologiska frågeställningen besvarades genom att granska 

metoddelen. Detta gjordes utifrån de urvalsgrupper som använts. I artiklarna 

analyserades könsspridning/skillnader, ålder och global spridning. 

 
2.6 Forskningsetiska överväganden 

Enligt Henricson (2012) skall etiska beaktanden göras för att förbättra studiens kvalitet 

och trovärdighet. Milton (2002) menar på att forskare styrs av regler och föreskrifter för 

att humanforskning skall kunna genomföras på etiskt försvarbart sätt De viktigaste 

punkterna inom Helsingforsdeklarationen är; nytta och risk tänk, att personen skall stå i 

centrum för forskningsarbetet och att försökspersonen ingår i studien frivilligt. Perso- 

nens integritet och anonymitet skall lämnas oberörd. Deltagaren får avsluta sin medver- 

kan, när som helst under studiens gång utan vidare motivering. Studiens ska leda till ny 

kunskap och möjlighet för vidare forskning. Försökspersonerna skall heller inte utsättas 

för obehag eller någon typ av fara. Syftet med Helsingforsdeklarationen är att skydda 

personer som deltar i forskningsarbeten. De etiska överväganden som beskrivits fram 

till meningen innan, har följts och därmed stärks det etiska prövningarna, vilket resulte- 

rar i att arbetet har framställts på ett tillförlitligt sätt. 

 
 

Svensk sjuksköterskeförening har en nationell värdegrund för omvårdnad framtagen. 

Den vägleder sjuksköterskan i samtal och reflektioner om etiska ställningstaganden 

(Olsson & Sörensen, 2013). Forskningsetiska regler har granskats noggrant. De har 
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följts samt att dessa blivit godkända av forskningsetisk kommitté. Detta för att eliminera 

risk för att någon kan personifieras i de artiklar som granskats. 

 

Artiklarna granskades ur ett etiskt perspektiv, för att ta reda på om författarna till 

primärkällorna hade förhållit sig objektiva i sin forskning. Samtliga artiklar har 

genomgått en etisk granskning och blivit godkända. Ett subjektivt förhållningssätt kan 

ge en orealistisk bild av ämnet (Polit & Beck, 2012). För att genomföra en studie på 

människor skall etiskt grundläggande principer följas. Principerna består i att inte skada, 

vara god och rättvis samt att autonomin förblir opåverkad under hela forskningsarbetets 

process. 

 
Personliga konklusioner kan försämra validiteten och pålitligheten av studier. 

Vetenskapligt godkända arbeten skall lägga grund för de fakta som presenteras. 

Personliga uppfattningar kan vinkla texten åt ett håll, både positivt och negativt vilket 

inte ger en realistisk och trovärdig bild av arbetet (Polit & Beck, 2012). Författaren till 

föreliggande studie hade en intention att i möjligaste mån förhålla sig objektiv och 

neutral. Författaren till föreliggande studie valde att ta med all relevant fakta för att 

besvara studiens syfte samt att inga personliga exkluderingar har gjorts. Artiklarnas 

innehåll har inte förvrängts eller omformulerats utifrån egna subjektiva önskemål. Ingen 

plagiering, förförfalskning eller försköning har gjorts. 

 
3. RESULTAT 

I analysen framkom följande kategorier och underkategorier: Från oberoende till 

beroende, med underkategorier: Förändrad identitet, Rädsla och fatigue, Problem i 

samband med ätande, Olika hanteringsstrategier. Det sociala livet förändras med 

underkategorier: Yrkeslivet förändras, Förändring av samlivet, Belastning för 

omgivningen. Stöd från omgivningen, med underkategorier: Betydelsen av familjens 

stöd, Att bli tagen på allvar av vårdpersonalen. Resultatet diskuteras i relation till Katie 

Erikssons teori om lidande under rubriken resultatdiskussion. I varje studie presenteras 

upplevelser, för att uppsatsens syfte skall kunna besvaras. 
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-Tabell 2. Överblick av kategorier och underkategorier 
 

Kategori Underkategori 

Från oberoende till beroende Förändrad identitet 

Rädsla och fatigue 

Problem i samband med ätande 

Olika hanteringsstrategier 

Det sociala livet förändras Yrkeslivet förändras 

Förändring av samlivet 

Belastning för omgivningen 

Stöd från omgivningen Betydelsen av familjens stöd 

Att bli tagen på allvar av vårdpersonalen 

 
3.1 Från oberoende till beroende 

Denna kategori innehåller erfarenheter av att gå från ett aktivt, självständigt liv till att 

vara beroende och till viss del osjälvständig. Beskrivningarna handlar om allt från en 

förändrad identitet på grund av minskat oberoende till rent konkreta situationer som 

exempelvis ökad rädsla, trötthet, problem med att äta till att finna olika 

hanteringsstrategier. 

 
3.1.1 Förändrad identitet 

I tre studier framkommer (Anderson & Whitfield, 2013; Fallahpour., Jonsson., Jogha- 

taei., Nasrabadi & Tham, 2013; Crowe., Coen., Kidd., Hevey., Cooney & Harbison, 

2015) upplevelser av sårbarhet som uppstår i samband med livsförändringen kopplat till 

stroke. Det är vanligt att jämföra sitt liv före och efter omställningen och det resulterar i 

en stark längtan att återgå till sitt tidigare liv och kunna göra aktiviteter som förut. En 

önskan att få tillbaka förmågor som fanns före insjuknandet. Det sker en förlust av dag- 

liga rutiner som resulterar i negativa upplevelser. Individer upplever stress omkring hur 

vardagliga rutiner förändrades i samband med strokediagnosen. Det är en smärtsam 

motgång och leder till oönskade och obehagliga livserfarenheter. I ett flertal studier del- 

ges (Andersson & Whitfield, 2013; Fallahpour et al, 2013; Simeone., Savini., Co- 

hen., Alvaro & Vellone, 2015) upplevelser av sänkt autonomi och en ökad beroende- 

ställning. Det är en psykiskt smärtsam förlust som resulterar i obehagliga och negativa 

upplevelser. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Jonsson%20H%5BAuthor%5D&amp;cauthor=true&amp;cauthor_uid=23624528
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Joghataei%20MT%5BAuthor%5D&amp;cauthor=true&amp;cauthor_uid=23624528
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Joghataei%20MT%5BAuthor%5D&amp;cauthor=true&amp;cauthor_uid=23624528
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Joghataei%20MT%5BAuthor%5D&amp;cauthor=true&amp;cauthor_uid=23624528
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Nasrabadi%20AN%5BAuthor%5D&amp;cauthor=true&amp;cauthor_uid=23624528
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Tham%20K%5BAuthor%5D&amp;cauthor=true&amp;cauthor_uid=23624528
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.webproxy.student.hig.se/pubmed/?term=Simeone%20S%5BAuthor%5D&amp;cauthor=true&amp;cauthor_uid=24491347
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.webproxy.student.hig.se/pubmed/?term=Cohen%20MZ%5BAuthor%5D&amp;cauthor=true&amp;cauthor_uid=24491347
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.webproxy.student.hig.se/pubmed/?term=Cohen%20MZ%5BAuthor%5D&amp;cauthor=true&amp;cauthor_uid=24491347
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.webproxy.student.hig.se/pubmed/?term=Alvaro%20R%5BAuthor%5D&amp;cauthor=true&amp;cauthor_uid=24491347
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.webproxy.student.hig.se/pubmed/?term=Vellone%20E%5BAuthor%5D&amp;cauthor=true&amp;cauthor_uid=24491347
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I två studier (Anderson & Whitfield, 2013 & Crowe et al, 2015) beskrivs en fysisk 

förändring som uppstått i samband med stroke och det innebär att gå från ett aktivt till 

ett inaktivt liv. Det kan upplevas som chockerande, att inte längre kunna göra 

någonting, som gått på automatik innan diagnosen ställdes. Det delges erfarenheter från 

att vara oberoende och kapabel att genomföra saker på egen hand, till att hamna i en 

beroendeställning gentemot sin omgivning. Dagliga aktiviteter som tidigare tagits för 

givet hade reducerats efter att strokediagnosen. 

 

I andra studier (Balasooriya-Smeekens et al, 2016; Musser., Wilkinson., Gilbert & Bok- 

hour, 2015) uppmärksammas den förändrade självbilden och det ges återblickar till sitt 

tidigare liv. Det som gick att göra innan och efter stroke jämförs och påverkar självbil- 

den. Strokedrabbade personer upplever en förlust av sin identitet, självbild, självkänsla 

och självförtroende. I två studier (Balasooriya-Smeekens et al, 2016 & Anderson & 

Whitfield, 2013), beskrivs det hur den fysiska förmågan försämras och möjligheten att 

kunna delta i aktiviteter påverkar självkänslan. Självkänslans grad av försämring är be- 

roende av förmågan att ingå i fysiska, sociala och jobbrelaterade aktiviteter. I andra stu- 

dier (Crowe et al, 2015; Hawkins., Lincoln., Sprigg., Ward., Mistri., Tyrrell., Worthing- 

ton & Drummond, 2017) delges det hur självbilden förändras och att det kan resultera i 

depression och känslor av sårbarhet. I två studier (Fallahpor et al, 2013 & Musser et al, 

2015) redogörs det hur en identitetsförändring sker på alla livsplan, exempelvis yrkesi- 

dentitet, i familjen och andra relationer samt att den sociala identiteten påverkas. 

 
3.1.2 Rädsla och fatigue 

I två studier (Anderson & Whitfield, 2013; Crowe, et al, 2015) beskrivs rädsla samt 

dödsskräck i samband med stroke. I två andra studier (Balasooriya-Smeekens et al, 2016 

& Anderson & Whitfield, 2013) framkom det att stroke leder till personlighets- och 

identitetsförändringar. Det framkom upplevelser av att vara duglig till en känsla av att 

vara oförmögen att genomföra aktiviteter. 

I två studier (Balasooriya-Smeekens et al, 2016 & Anderson & Whitfield, 2013) delges 

upplevelser av rädsla när sjukdomen inträffar samt rädsla kopplat till döden. Det är en 

skrämmande erfarenhet och det finns ingen varning innan det inträffar. En känsla av ut- 

satthet uppkommer. Skräck för mortalitet följer efter diagnosställningen. Negativa följ- 

der är tillbakadragenhet och rädsla. Livet efter en stroke gynnas inte av att vara timid 

och tillbakadragen. I andra studier (Crowe et al, 2015 & Anderson et al, 2013) framkom 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Anderson%20S%5BAuthor%5D&amp;cauthor=true&amp;cauthor_uid=23121474
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Whitfield%20K%5BAuthor%5D&amp;cauthor=true&amp;cauthor_uid=23121474
https://www.hindawi.com/52819075/
https://www.hindawi.com/76950396/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hawkins%20L%5BAuthor%5D&amp;cauthor=true&amp;cauthor_uid=28891760
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lincoln%20NB%5BAuthor%5D&amp;cauthor=true&amp;cauthor_uid=28891760
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Sprigg%20N%5BAuthor%5D&amp;cauthor=true&amp;cauthor_uid=28891760
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Sprigg%20N%5BAuthor%5D&amp;cauthor=true&amp;cauthor_uid=28891760
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Mistri%20A%5BAuthor%5D&amp;cauthor=true&amp;cauthor_uid=28891760
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Tyrrell%20P%5BAuthor%5D&amp;cauthor=true&amp;cauthor_uid=28891760
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Tyrrell%20P%5BAuthor%5D&amp;cauthor=true&amp;cauthor_uid=28891760
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Worthington%20E%5BAuthor%5D&amp;cauthor=true&amp;cauthor_uid=28891760
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Worthington%20E%5BAuthor%5D&amp;cauthor=true&amp;cauthor_uid=28891760
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Drummond%20A%5BAuthor%5D&amp;cauthor=true&amp;cauthor_uid=28891760
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det att inga tydliga varningstecken uppstod innan insjuknandet och det resulterade i ång- 

est och förnekelse, både före samt efter akutfasen av stroke. 

I tre studier (Balasooriya-Smeekens et al, 2016; Hawkins et al, 2017; Nilsson., Fugl- 

Meyer., Von Koch & Ytterberg, 2017) ges uttryck för olika upplevelser av fatigue. Det 

innebär att den strokedrabbade upplever kronisk och kontinuerlig trötthet. Symtomen 

uppkommer plötsligt och varierar från dag till dag. Skoven skiftar och vid reduktionen 

känner individen hopp. Progression och uppkomst varierade. Det uppstår direkt efter 

stroke eller längre fram under återhämtningsprocessen. Fatigue leder till ett minskat ak- 

tivt dagligt liv, onormalt ökat behov av sömn, mental utmattning samt försämrad kognit- 

ionsförmåga. Det kan vara svårt att följa med i samtal. Kronisk trötthet blir i vissa fall 

bättre med tiden. Det är en osynlig komplikation för omgivningen. De som har fatigue 

upplever att det blir en allomfattande påverkan på deras liv. Fysisk försämring, orkes- 

löshet, känsla av utmattning, social isolering samt bristande förståelse av deras närm- 

aste. Individens livskvalitet försämras av kronisk trötthet. 

 

 
3.1.3 Problem i samband med ätande 

I en studie (Klinke., Hafsteinsdóttir., Thorsteinsson & Jónsdóttir, 2014) beskrivs 

upplevelser av komplikationer i samband med ätande efter stroke. De strokedrabbade 

som fick ätsvårigheter beskrev och delgav olika faktorer som resulterar i god 

livskvalitet. Det består av att bevara värdighet, vara uppmärksam på risker, ta sig 

utanför riskzoner och gå vidare trots ovissheter. I början kan vägran uppstå av att 

acceptera sin nya livssituation. Negativa känslor och konsekvenser uppkommer. Det kan 

exempelvis vara oro för att inte överleva, genom att bli kvävd av att en matbit skulle 

fastna i halsen. Det leder till att ouppnådda egna förväntningar om att kunna klara av 

måltider på egen hand, vilket resulterar i förödmjukelse. En annan negativ följd är 

undvikande beteende där svårigheterna blir synbara för omgivningen. En känsla av att 

känna sig utesluten i måltidssituationerna kan uppstå, när omgivningen saknar 

medkänsla. Rädsla för att begränsningar skall vara till besvär. De negativa 

upplevelserna minska när ätsvårigheterna förbättras och reduceras. Det minskar när 

ätsvårigheter förbättras. Viktiga delar för att klara måltider var att äta i sin egen takt och 

acceptera samt ta emot hjälp från omgivningen. Fysiska komplikationer, i form av 

ätsvårigheter kräver uthållighet och energi för att klara av att hantera måltidssituationer. 

En studie (Andersson & Whitfield, 2013) visar på att hemmet är en säkerhetszon för att 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hafsteinsd%C3%B3ttir%20TB%5BAuthor%5D&amp;cauthor=true&amp;cauthor_uid=24175939
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Thorsteinsson%20B%5BAuthor%5D&amp;cauthor=true&amp;cauthor_uid=24175939
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=J%C3%B3nsd%C3%B3ttir%20H%5BAuthor%5D&amp;cauthor=true&amp;cauthor_uid=24175939
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slappna av och slippa upprätthålla en yttre fasad. Strokedrabbade kan uppleva rädsla att 

lämna sitt hem och ta emot hembesök eftersom det påverkar känslor av säkerhet. Tre 

studier (Crowe et al, 2015; Klinke et al, 2014; Fallahpour et al, 2013) beskriver 

upplevelser av sårbarhet och nedsatt fysisk självkontroll. Det kan vara både temporärt 

eller permanent. 

 
3.1.4 Olika hanteringsstrategier 

Två studier (Anderson & Whitfield, 2013 & Balasooriya-Smeekens et al, 2016) tar upp 

positiva och negativa hanteringsstrategier och av att hantera sitt liv efter stroke. Det var 

vanligt att känna tveksamhet och oro för att hitta nya hanteringsverktyg. Positiva hante- 

ringsstrategier underlättar för att hantera sin nya livssituation. Hårt arbete, målmedve- 

tenhet, optimism och tjurskallighet hjälper att återfå kontroll av sitt liv. Det gällde att 

konfrontera det mentala hinder som stroke innebär. 

Fyra studier (Anderson & Whitfield, 2013; Balasooriya-Smeekens et al, 2016; Musser 

et al, 2015; Klinke et al, 2014) nämner att det behövs tydliga strategier att hantera per- 

manenta komplikationer. Positiva upplevelser av att ha gynnsamma hanteringsstrategier 

underlättade det vardagliga livet. Negativa hanteringsstrategier kunde leda till upplevel- 

ser av sårbarhet och förlust av självkänsla. Beskrivningar ges om att surrealistiska för- 

väntningar resulterar i negativa känslor och upplevelser, reducerad framgång samt tilltro 

av sin egen förmåga. Negativa hanteringssätt begränsar och minskar personens auto- 

nomi, självkänsla och självförtroende, medan nya och positiva hanteringsverktyg skapar 

glädje och goda framsteg. Speciellt för att kunna genomföra aktiviteter som gjordes in- 

nan strokediagnosen. Genom att hitta nya tillvägagångssätt fylls det mentala tomrummet 

igen, som kan uppstå efter en strokediagnos, och lycka uppnås över att kunna genom- 

föra saker. 

 

 
3.2 Det sociala livet förändras 

I denna kategori framkommer upplevelser utifrån hur diagnosen stroke leder till flera 

konsekvenser som har negativ påverkan för yrkeslivet men även för familjelivet. 
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3.2.1 Yrkeslivet förändras 

I ett flertal studier (Musser et al, 2015; Anderson & Whitfield, 2013; Fallahpour et al, 

2013; Balasooriya-Smeekens et al, 2016) framkommer beskrivningar som visar på att 

strokedrabbade upplever ett socialt lidande som kvarstår efter stroke. Osynliga hinder 

leder till arbetsrelaterade problem eller en risk att förlora sitt jobb. Dolda påföljder re- 

sulterar i bristande förståelse och missförstånd från arbetsgivare. Det kan resultera i en 

ovilja att berätta om sin sjukdom och dess följder. En känsla av genans kan uppstå, som 

leder till interpersonella barriärer. Omgivningen behöver bli medvetna om vad kompli- 

kationerna innebär, för att den strokedrabbade ska uppleva en känsla av stöd. Det delges 

upplevelser av kvarstående komplikationer som uppstår av afasi. Det resulterar i svårig- 

heter att möta och prata med andra människor. Personligheten kan förändras. Afasi för- 

svårar möjligheten att känna en gemenskap med andra människor. 

Tre studier (Crowe et al. 2015; Klinke et al, 2014; Musser et al, 2015) berättar om att 

undandragande beteende kan uppstå efter permanenta men samt upplevelser av att soci- 

ala möten ger mindre tillfredsställelse och njutning. Interaktionen med andra människor 

försämras. Sociala roller påverkas, ett exempel är personer som har barn. De kan känna 

en identitetsförlust som förälder, i hemmet och i andra sociala sammanhang. 

 
 

3.2.2 Förändring av samlivet 

I en studie (Hawkins et al, 2017) ges det skilda erfarenheter om hur samlivet påverkas 

efter stroke. Det finns positiva och negativa upplevelser av komplikationerna. Kronisk 

trötthet är en vanlig komplikation efter stroke. Samlivet påverkas utifrån hur pass stora 

eller små symtom av fatigue som har i dagsläget. Läkemedelsbaserade följder kan ge en 

sederande effekt och känslor som trubbas av. Ett förändrat samliv kan resultera i att in- 

divider upplever ensamhet. En studie (Nilsson et al, 2017) tar upp för- och nackdelar 

med ett förändrat samliv. Det fanns några positiva sexuella förändringar för samliv och 

det var att det uppstod en långsammare takt, en mer uppmärksam inställning och accep- 

tans till det förändrade samlivet. Vilket resulterade i ett mer fördjupat och intimt förhål- 

lande till sin partner. En förbättrad relation innebar mer ömhet och kärleksfullhet. Ta 

hand om sig själv och njuta av livet gav en mer avslappnad inställning. Ett lättsammare 

sexuellt liv. Negativ inverkan uppstod utifrån nedsatt sensibilitet, fatigue eller medicine- 

ring. Det resulterar vanligtvis i nedsatt sexuellt intresse samt erektil dysfunktion hos 

män. 
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3.2.3 Belastning för omgivningen 

I två studier (Fallahpour et al, 2013 & Klinke et al, 2014) uppmärksammas upplevelser 

och känslor av att vara en börda för familjen. Stroke innebär en livsförändring för den 

drabbade samt att det påverkar dess närstående. Individens autonomi minskar, ett ökat 

beroende av hjälp uppstår. Två viktiga delar av återhämtningsprocessen var att få om- 

vårdnad samt att genomföra vardagliga aktiviteter. 

Stroke innefattar ett behov av att få hjälp med vardagliga aktiviteter, daglig hygien och 

omvårdnad (Simeone et al, 2015 & Hawkins et al, 2017). Det var vanligt att hamna i en 

total beroendeställning av familjen, exempelvis av barnen. Livsomställningen kräver 

stöd av omgivning, vilket kan ge en känsla av att vara en belastning. En vuxen son eller 

dotter behöver sköta om sitt eget liv med jobb, familj, hemsysslor etc. och samtidigt ta 

hand om sin förälder som fått stroke, vilket kan resultera i en känsla av att vara en be- 

lastning för sin familj. En av studierna (Simeone et al, 2015) visade på att en känsla av 

att känna sig skyldig till familjens upplevda obehag kunde uppstå samt negativa upple- 

velser kopplat till att barn får alternera mellan olika roller. 

 

 
3.3 Stöd från omgivningen 

I denna kategori beskrivs betydelsen av stöd ifrån familjen, anhöriga samt att vårdperso- 

nalen visar respekt och tar personen på allvar. Det som värdesätts är stöd, medkänsla 

och omgivningens förståelse. Bemötandet lägger grund för hur den nya livssituationen 

hanteras. 

3.3.1 Betydelsen av familjens stöd 

Två studier (Anderson & Whitfield, 2013 & Balasooriya-Smeekens et al, 2016) visar på 

att familjen och anhöriga är ett stort stöd för den strokedrabbade personen. Familjens 

support stärker individens självförtroende för att genomföra aktiviteter samt dess effek- 

tivitet. Familjen har en betydande roll för framsteg och självtro i återhämtningsproces- 

sen. I två andra studier (Anderson & Whitfield, 2013 & Fallahpour et al, 2013) togs det 

upp att närstående kan introducera till nya aktiviteter, som individen inte gjorde innan 

strokediagnosen. Familj och vänner är en viktig del av att kunna leva och hantera sin 

nya livssituation med stroke. Likväl kan försämringar och negativa känslor uppkomma 

utifrån närstående, i form av ett överbeskyddande beteende och dömande attityder samt 
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när det sätts upp begränsningar mot vad den strokedrabbade kan göra och inte. Familje- 

medlemmar som oskuldsfullt gör allt, minskar självkänslan och självtilliten hos perso- 

ner med stroke. 

I två studier (Hawkins et al, 2017 & Simeone et al, 2015) upplevde strokedrabbade per- 

soner vanligtvis en förlust av sin identitet. Familjen har en betydande roll för att skapa 

en ny självbild. De närstående är en essentiell del för att återgå till sitt liv. Familjen kan 

också ta över ansvaret för omvårdnaden. Familjebanden stärks eller missgynnas av 

stroke, vilket har en betydande roll för rehabiliteringsprocessen och dess tillhörande 

upplevelser samt känslor av att återfå ett normalt och välfungerande liv. 

 

 
3.3.2 Att bli tagen på allvar av vårdpersonalen 

I två studier (Anderson & Whitfield, 2013 & Fallahpour et al, 2013) beskrivs det hur be- 

tydelsefull vårdpersonalen är. Det är viktigt att ha långsiktiga mål med sin rehabilitering 

efter stroke. Vårdpersonalen arbetar för att minska funktionsnedsättningar, däremot kan 

individer känna att deras egna personliga målsättningar inte bekräftas. De strokedrab- 

bade kan ha stark motivation för att få utföra egna önskemål med hjälp av exempelvis 

en sjukgymnast. Däremot är det vanligt att rädsla finns hos vårdpersonalen, där risker 

uppmärksammas mer än framgångar. 

I två andra studier (Anderson & Whitfield, 2013 & Balasooriya-Smeekens et al, 2016) 

beskrivs upplevelser ifrån strokedrabbade som en kamp för att få igenom sina målsätt- 

ningar och negativa känslor i form av att känna sig förminskade när de inte fick sin röst 

hörd. När vårdpersonalen bemöter individer på ett nedvärderande sätt kan individen 

känna sig kränkt alternativt krympt som person. När vårdpersonalen behandlar stroke- 

drabbade personer som att diagnosen har reducerat deras intellekt och förmåga att för- 

stå, resulterar det i upplevelser av att bli förolämpad och negativt bemötta. Det kan leda 

till en känsla av ignorans och att vårdpersonalen samtalar med den strokedrabbade som 

att individen inte förstår någonting. En viktig del i bemötandet är att det finns tillit för 

vårdpersonalen. Det uppnås genom att den strokedrabbade personen blir tagen på allvar 

och att permanenta komplikationer uppmärksammas. 
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3.4 Metodologisk aspekt- och undersökningsgrupp 

För att få en bild av hur undersökningsgrupperna var uppbyggda användes underrubri- 

ker kön, ålder och spridningsmått. Detta för att se vilket kön, tidsspann och globala 

spridningsmått som förekommer. Under tabell 3, sammanställning av artiklar, finns 

överskådlig information om varje enskild artikel. 

 

 
3.4.1 Kön och antal deltagare 

I de vetenskapliga artiklarna ingick både män och kvinnor och spridningen av könen va- 

rierade. Utifrån relevant litteratur som presenteras i introduktionen samt ifrån dataana- 

lysen framkom det att män drabbas oftare än kvinnor, det framkom i sammanräkningen 

av könen.likväl framkom i den sammanlagda hopräkningen av kön. Totalt deltog 496 

personer i de utvalda vetenskapliga studierna. Det var sammanlagt 78 män och 46 kvin- 

nor i åtta av studierna (Anderson & Whitfield, 2013; Balasooriya-Smeekens et al, 2016; 

Crowe et al. 2015; Fallahpour et al, 2013; Klinke et al, 2014; Musser et al, 2015; Nils- 

son et al, 2017; Simeone et al, 2015), i en av dessa studier presenterades 8 deltagare där 

kön inte angavs (Balasooriya-Smeekens et al, 2016). I en av studierna framkom inte va- 

riationen av män och kvinnor, enbart deltagarantalet 371 stycken personer (Hawkins et 

al, 2015). 

 

 
3.4.2 Ålder 

Bland de utvalda artiklarna ingick personer från 25 till 85 år från olika vetenskapliga 

studier (Anderson & Whitfield, 2013; Balasooriya-Smeekens et al, 2016; Crowe et al. 

2015; Klinke et al, 2014; Nilsson et al, 2017; Simeone et al, 2015). I tre av studierna 

framgår inte ålder; en av dem uppgav enbart deltagarantal (Hawkins et al, 2015) och i 

de två andra framkom endast könsspridningen (Fallahpour et al, 2013 & Musser et al, 

2015). 

 

 
3.4.3 Spridningsmått globalt 

De vetenskapliga artiklarna som användes hade sitt ursprung innanför och utanför 

Europa. Två studier genomfördes i Storbritannien (Balasooriya-Smeekens et al, 2016 & 

Hawkins et al, 2015). Resterande studier inom Europa, fyra stycken, kom ifrån Island 

(Klinke et al, 2014), Sverige (Nilsson et al, 2017), Irland (Crowe et al. 2015) samt Ita- 

lien (Simeone et al, 2015). Tre av dem publicerades utanför Europas gränser; Kanada 
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(Anderson & Whitfield, 2013), Iran (Fallahpour et al, 2013) och USA (Musser et al, 

2015). 

 

 

4. DISKUSSION 

 

4.1 Huvudresultat 

 
I resultatdelen framkom att stroke leder till temporära och permanenta komplikationer. 

De nio vetenskapliga studierna tar upp tre teman av livsförändringar, från beroende till 

oberoende, det sociala livet förändras och stöd från omgivningen. Det vardagliga livet 

påverkas av de fysiska omställningarna. Diagnosen innefattar mental påfrestning och det 

skapar rädsla samt poststroke depression. De fysiska och psykiska följderna är samman- 

länkade och påverkar även samlivet för den strokedrabbade och partnern. Livsomställ- 

ningen innefattar en identitetsförlust, reducerad självkänsla och självförtroende. Det so- 

ciala livet förändras och det innefattar yrkes- och familjelivet samt individens vänskaps- 

krets. Den strokedrabbade personen kan uppleva sig vara en belastning för omgiv- 

ningen. Individens upplevelser och framsteg i återhämtningsprocessen beror på vårdper- 

sonalens bemötande. Den strokedrabbade personen lär sig att leva vidare genom att hitta 

nya hanteringssätt för att kunna genomföra och delta i aktiviteter. Optimism, envishet 

och se lösningar istället för hinder stärker upplevelserna av god livskvalitet. 

 

 

4.2 Resultatdiskussion 

 
Studiens syfte var att beskriva personers upplevelser av att leva med stroke. Utifrån 

metodaspekten skulle urvalsgrupperna undersökas i de valda artiklarna. De 

frågeställningar som användes var; Hur upplever strokedrabbade personer sitt liv? och 

Vad för urvalsgrupper användes i artiklarna? För att kunna besvara syftet och 

frågeställningarna användes nio vetenskapliga studier. Tre huvudkategorier samt en 

metodologisk diskussionsdel presenteras i resultatdiskussionen; Från oberoende till 

beroende, Det sociala livet förändras, Stöd från omgivningen samt Metodologisk aspekt- 

och undersökningsgrupp. Resultatet diskuteras mot tidigare forskning och den tillvalda 

teoretiska referensramen Katie Eriksson. 
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4.2.1 Från oberoende till beroende 

Förändrad identitet 

I resultatet framkom det att identiteten förändrades i samband med diagnosen. Stroke 

leder till fysiska och psykiska omställningar som i sin tur påverkar personligheten. I fyra 

studier (Andersson & Whitfield, 2013; Fallahpour et al, 2013; Simeone et al, 2015; 

Crowe et al, 2015) uppmärksammas upplevelser av att gå från att vara oberoende till 

beroende. Det delgavs erfarenheter om att livet begränsades efter diagnosställningen. 

Liknande resultat framkommer i en studie (Meijering., Nanninga & Lettinga, 2016) där 

kroppsliga förändringar uppgavs i och med strokediagnosen, exempelvis att gå ifrån att 

ett autonomt liv till att hamna i en beroendeställning. En viktig del av 

återhämtningsprocessen var att återfå en ny identitet. De slutsatser som drogs av studien 

var betydelsen av att uppnå autonomi i möjligaste mån. Katie Eriksson (Lindström, 

Lindholm Nyström, Zetterlund, 2013) lyfter upp att livsförändringar kan resultera i ett 

lidande på alla livsplan, exempelvis kroppsligt och psykologiskt. Hommel (2017) menar 

på att sjuksköterskan ska arbeta på ett hälsofrämjande sätt för att minska lidandet. 

Enligt Wiklund (2009) skall sjuksköterskan kunna identifiera individens lidande och hur 

den uppkommit, för att kunna ge stöd och hjälp på bästa sätt. Förståelse och insikt av 

den enskildes livssituation leder till att sjuksköterskan kan ge personcentrerad vård och 

bemöta personen med respekt. 

 
Rädsla och fatigue 

I resultatet framkom det att stroke kan orsaka rädsla och fatigue. Tidigare studier 

(Balasooriya-Smeekens et al, 2016; Hawkins et al, 2017; Nilsson et al, 2017) beskriver 

att rädsla och fatigue kan uppkomma efter stroke, en upplevelse av permanent trötthet 

och fruktan i samband med diagnosen och dess komplikationer. Detta bekräftas i en 

studie (Flinn & Stube, 2010) där det framkom att erfarenheter av fatigue som en plötslig 

åkomma. Fatigue är en kronisk komplikation. Rädsla är starkt kopplat till denna typ av 

påföljd. Katie Eriksson (Lindström, Lindholm Nyström, Zetterlund, 2013) hävdar att 

sjukdomar leder till psykiskt lidande. Personen kan drabbas av ett livslångt lidande. 

Vårdpersonalen kan förbättra eller försämra livssituationen för vårdtagaren. Författaren 

till föreliggande studie har en hypotes att sjuksköterskans kunskap om fatigue, avgör 

hur pass goda och bra hanteringsstrategier den strokedrabbade personen kan använda sig 

av. Enligt Hommel (2017) ska sjuksköterskan främja autonomi. Sjuksköterskan ska vara 

https://www-ncbi-nlm-nih-gov.webproxy.student.hig.se/pubmed/?term=Simeone%20S%5BAuthor%5D&amp;cauthor=true&amp;cauthor_uid=24491347
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lyhörd och respektera varje enskild individ samt identifiera omvårdnadsbehov och 

prevention mot ohälsa. Fransson Sellgren (2009) menar på att individen är expert på sin 

sjukdom. Sjuksköterskan kan bygga en god relation och skapa förtroende till personen, 

genom att förmedla relevant kunskap och information. Motivation för egenvård skapas 

av att personen känner sig delaktig. 

 
Problem i samband med ätande 

I resultatet uppmärksammas ätsvårigheter kopplat till stroke. I en studie (Klinke et al, 

2014) uppmärksammas komplikationer kring måltider och negativa upplevelser. I 

ytterligare en studie (Jacobsson, Axelsson, Österlind & Norberg, 2000) tas ätsvårigheter 

upp som ett vanligt förekommande problem för strokedrabbade personer. Vanliga 

upplevelser var skam, rädsla och hopplöshet i samband med måltidssituationer. Skam 

var kopplad till förödmjukelse när mat rann ur munnen. Rädsla hörde samman med 

risken att kvävas av födoämnen. Det resulterade hopplöshet eftersom det inte fanns 

någon garanti om hur framtiden skulle bli. Stroke kan leda till försämrad sensibilitet, 

bland annat oralt, och det kan resultera i att föda inte upplevs lika behagligt som innan 

strokediagnosen. Ätproblematik beskrevs som ett funktionshinder och upplevelse av 

fysiskt och psykiskt lidande samt försämrad livskvalitet. Katie Eriksson (Lindström, 

Lindholm Nyström, Zetterlund, 2013) tar upp lidande som en följd efter att ha drabbas 

av en sjukdom. Personen behöver lära sig att leva vidare med det. Lidandet kan minskas 

om personen upplever sig ha kontroll över sin livssituation. Författaren till föreliggande 

studie anser att det är viktigt att uppmärksamma ätsvårigheter i ett tidigt skede efter 

stroke, för att kunna ge optimal omvårdnad. Författaren till föreliggande studie antyder 

även att den strokedrabbade personens negativa upplevelser kan reduceras, om 

komplikationer upptäcks och åtgärdas i möjligaste mån. Björvell och Thorell-Ekstrand 

(2009) beskriver ett av sjuksköterskans ansvarsområden, i detta fall omvårdnadsåtgärder 

som skall främja individens hälsa. Det finns ett flertal komponenter som ingår i 

omvårdnadsåtgärder, några av dessa är individens delaktighet, att ge fysiskt och mentalt 

stöd, uppmuntra till egna initiativ och egenvård samt att utvärdera 

omvårdnadsåtgärderna. Sjuksköterskan skall identifiera och åtgärda 

omvårdnadskomplikationer för att kunna minska lidande för den drabbade individen. 

 
Olika hanteringsstrategier 

I resultatdelen presenterades olika hanteringsstrategier för att kunna anpassa sig efter 

strokediagnosen och den nya livssituationen. I fyra studier (Anderson & Whitfield, 
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2013; Balasooriya-Smeekens et al, 2016; Musser et al, 2015; Klinke et al, 2014) upp- 

märksammas betydelsen av att använda sig av hanteringsstrategier. Det finns positiva 

och negativa sätt att hantera sin strokediagnos. Vårdpersonalen har en essentiell roll i 

hur den strokedrabbade personen hanterar och upplever sin livssituation. Författaren till 

föreliggande studie antyder att en kunskapslucka finns för sjuksköterskor samt omvård- 

naden av stroke, vilket kan skapa onödigt lidande för den drabbade personen. Kommu- 

nikationen brister. I en studie (Dalvandi., Heikkilä., Maddah., Khankeh & Ekman, 

2010) framkom upplevelser av att strokevården var otillräcklig. Det som belystes i stu- 

dien var brist på kunskap och verktyg för att hantera den nya livssituationen. Livet efter 

en stroke behöver modifieras efter omständigheterna. Hommel (2017) beskriver att ett 

av sjuksköterskans ansvarsområden, är att förmedla relevant information till individen. 

Ändamålet är att stärka personens delaktighet och möjlighet att ta beslut som berör om- 

vårdnad och behandling. Katie Eriksson (Lindström, Lindholm Nyström, Zetterlund, 

2013) visar på att felaktig vård och missvisande kommunikation leder till lidande för 

vårdtagaren. Baggens och Sandén (2009) bekräftar Erikssons teori genom att beskriva 

vikten av fungerande kommunikation. Det krävs för att båda parter ska kunna samarbeta 

och uppnå en förståelse gentemot varandra. Sjuksköterskor behöver kommunicera för 

att kunna planera och identifiera individers behov av omvårdnad. En ömsesidig och 

stark relation bygger på god kommunikation. 

 

 
4.2.2 Det sociala livet förändras 

Yrkeslivet förändras 

I resultatet presenteras det förändrade yrkeslivet. Stroke inverkar på personers arbetsliv. 

I en studie (Carod-Artal,. Egido., González & Varela de Seijas, 2000) beskrivs stroke 

som en komplikation som resulterar i att den fysiska, psykiska och sociala funktionen 

inte går att återfå fullt ut. Det resulterar i sämre arbetsförmåga och att det inte går att 

återvända till det liv som var innan diagnosställningen. Stroke innefattar en 

funktionsnedsättning som förändrar yrkeslivet. Det finns erfarenheter av att 

hälsotillståndet förbättras men inte återgår helt till den normala funktionen. Resultatet 

visade även på att stroke orsakade en livsomställning för den drabbade personen. I sex 

litteraturstudier (Musser et al, 2015; Anderson & Whitfield, 2013; Fallahpour et al, 

2013; Balasooriya-Smeekens et al, 2016; Klinke et al, 2014; Crowe et al, 2015) 

uppmärksammades de förändringar som sker efter stroke. Det påverkar personen på alla 

livsplan (mentalt, kroppsligt, samspel). Stroke innebar upplevelser av identitetsförlust 
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samt att det sociala livet påverkades negativt. Katie Eriksson (Lindström, Lindholm 

Nyström, Zetterlund, 2013) lyfter upp att personers lidande kan reduceras genom att 

omvårdnadspersonalen stärker vårdtagaren på alla dess livplaner. Författaren till 

föreliggande studie tror att sjuksköterskan bör ha ett holistiskt synsätt för att främja den 

strokedrabbade personens positiva upplevelser av att leva med stroke. Hedelin, 

Jormfeldt och Svedberg (2009) menar på att sjuksköterskan bör se hela människan 

under omvårdnadsarbetet. Ohälsa påverkar individen psykiskt, fysiskt och socialt. Dessa 

komponenter hör ihop med varandra och därför skall sjuksköterskan arbeta holistiskt för 

att främja hälsa. 

 
Förändring av samlivet 

Resultatet visar på att samlivet förändras efter stroke. I två studier (Hawkins et al, 2017 

& Nilsson et al, 2017) beskrivs det att samlivet påverkas av diagnosställningen. Upple- 

velserna varierade och erfarenheterna var positiva samt negativa. Katie Eriksson (Lind- 

ström, Lindholm Nyström, Zetterlund, 2013) menar på att permanenta fysiska och psy- 

kiska komplikationer leder till ett livslångt lidande. Även i en annan studie 

(Sansom., Zhang & Khan, 2015) uppmärksammades det hur samlivet förändrades efter 

stroke. Det var vanligt att depression, ångest och psykologisk stress uppkom efter dia- 

gnosen. Livskvaliteten försämras av insjuknandet. Studien uppmärksammar även upple- 

velser av den sexuella rehabiliteringsprocessen och vårdpersonalens betydande roll. För- 

fattaren till föreliggande studie antyder att lidandet är ett progressivt eller negativt steg- 

rande fenomen i en människas liv. Wiklund (2009) antyder att sjuksköterskan har ett an- 

svar att bekräfta lidandet och att stötta personen att acceptera vad det innebär. När indi- 

viden har fått insikt i sin situation kan sjuksköterskan hjälpa personen att försonas med 

lidande och hitta en mening. Därefter kan individen leva vidare och se nya möjligheter. 

 
Belastning för omgivningen 

I resultatet beskrivs strokedrabbade personers upplevelser av att känna sig som en be- 

lastning för familj och anhöriga. I två studier (Fallahpour et al, 2013 & Klinke et al, 

2014) uppmärksammas upplevelser av att vara en börda för omgivningen, genom att 

hamna i en beroendeställning gentemot närstående. Diagnosställningen påverkar den 

strokedrabbade personen samt dess anhöriga. I en studie (Kniepmann & Cupler, 2014) 

lyfts anhörigas upplevelser upp av att vårda en person som fått stroke. Om närstående 

får stöd, information samt kunskap kan den strokedrabbade personens liv underlättas. 
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Känslan av att vara en börda för sin familj kan reduceras. Katie Eriksson (Lindström, 

Lindholm Nyström, Zetterlund, 2013) antyder att det sociala livet kan bli lidande för 

vårdtagaren. Författaren till föreliggande studie menar på att samtliga parter som berörs 

av diagnosställningen behöver stöd. Den strokedrabbade personens upplevelse av att 

vara en belastning kan reduceras om anhöriga får hjälp och utbildning inom stroke. För- 

fattaren till föreliggande studie anser även att vårdtagaren inte skall bära hela ansvaret 

att förmedla hur den nya livssituationen har förändrats, vilket är en omöjlighet och det 

skapar onödig psykologisk stress för individen. Enligt Hommel (2017) skall sjukskö- 

terskan identifiera både individen och familjens behov av omvårdnad, samt erbjuda och 

arbeta utifrån det. Benzein, Hagberg och Saveman (2009) antyder att sjuksköterskan 

skall arbeta för att involvera den drabbade personen och dess anhöriga. Sjukdom och 

ohälsa påverkar samtliga parter i individens liv. De närståendes upplevelser påverkar 

även personens erfarenheter av situationen. Familjen bär på resurser som kan stärka per- 

sonens positiva eller negativa upplevelser. Sjuksköterskan har en viktig roll att infor- 

mera, stötta och identifiera samtligas styrkor. Den personcentrerade vården stärks av att 

alla involverade känner sig delaktiga. 

 

 
4.2.3 Stöd från omgivningen 

Betydelsen av familjens stöd 

I resultatet lyfts betydelsen av familjens stöd upp. Den strokedrabbade personen kan få 

styrka och stöd ifrån anhöriga. I två studier (Anderson & Whitfield, 2013 & 

Balasooriya-Smeekens et al, 2016) uppmärksammades betydelsen av att ha stöd ifrån 

närstående, som var en viktig del i återhämtningsprocessen. Författaren till föreliggande 

studie anser att sjuksköterskan har ett ansvar att se möjligheter framför hinder samt att 

öka förståelsen och kunskapen hos närstående. Det kan leda till ökad insikt och 

medkänsla, vilket underlättar återhämtningen för den strokedrabbade personen. I en 

annan studie (Brunborg & Ytrehus, 2014) beskrevs familjen och anhörigas stora och 

betydande roll. De strokedrabbade personernas upplevelser av att leva med stroke 

baserades på hur de blev bemötta av omgivningen. Positiva och negativa upplevelser 

grundades på stödet från dess närstående. De är en viktig faktor för att uppnå välmående 

och ett gott liv på lång sikt efter diagnosställningen. Katie Eriksson Lindström, 

Lindholm Nyström och Zetterlund (2013) antyder att sjuksköterskans roll är att 

motivera personen till ett liv med nya möjligheter trots sina begränsningar och 

komplikationer. Benzein, Hagberg och Saveman (2009) menar på att sjuksköterskan kan 



32  

ta reda på vilka styrkor som finns i familjen och att det kan leda till att 

återhämtningsprocessen och dess tillhörande upplevelser förbättras och blir mer positiva 

för den drabbade. 

 
Att bli tagen på allvar av vårdpersonalen: 

Det sista som framkom i resultatet var vårdpersonalens viktiga och betydande roll. Den 

strokedrabbade personen värderade högt att bli tagen på allvar av vårdpersonalen. I två 

studier (Anderson & Whitfield, 2013 & Fallahpour et al, 2013) beskriver vilken roll 

vårdpersonalen har och hur det påverkar både positivt och negativt. Det är viktigt att 

vårdgivaren tar den strokedrabbade personen på allvar. I studien beskrevs en del av det 

var att uppleva självkontroll och få sätta egna mål i rehabiliteringen. Katie Eriksson 

(Lindström, Lindholm Nyström, Zetterlund, 2013) uppmärksammar vårdpersonalens 

uppgift av att minska lidandet på personnivå och se vilka behov varje enskild person 

har. I en studie (Morais., Gonzaga., Aquino & Araujo, 2015) lyfts betydelsen upp av att 

vårdpersonalen ska stötta strokedrabbade personers egna målsättningar. 

Självständigheten och den fysiska förmågan gynnas av att omvårdnaden är 

personcentrerad. Individens upplevelser av motivation är en viktig del av att förbättra 

sin livssituation, och det är beroende av hur pass involverad personen känner sig i 

vården. Författaren till föreliggande studie uppmärksammar sjuksköterskans betydande 

roll för den strokedrabbade personens återhämtningsprocess. Vårdpersonalen kan 

förbättra och försämra rehabiliteringen genom sitt bemötande. Hedelin, Jormfeldt och 

Svedberg (2009) antyder sjuksköterskan skall arbeta för en optimal 

rehabiliteringsprocess, som bygger på personens delaktighet, att få känna sig bekräftad 

samt att få sätta egna mål för att återvända till sitt vardagliga liv. Det är viktigt att 

personen får sin röst hörd och att omvårdnadsarbetet sker på individnivå. 

 

4.2.4 Metodologisk aspekt- och undersökningsgrupp 

Polit och Beck (2012) menar på att i kvalitativa studier skall undersökningsgruppen 

maximalt innefatta femtio personer för att öka forskningsarbetets trovärdighet. En svag- 

het med denna studie är att i de nio artiklarna användes 371 deltagare i en av studierna 

(Hawkins et al, 2017). Det framgick inte hur könsspridningen såg ut, vilket kan anses 

minska trovärdigheten med studien. Resterande artiklar hade ett deltagarantal som un- 

dersteg femtio medverkande. I dessa studier presenterades spridningen av kön, vilket 

kan anses vara en styrka. I tabell 3 presenteras könsutjämning och hur många deltagare 

som ingick i vardera studien, vilket ger en helhetsbild av hur de skiljdes åt. En annan 
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sak som gör studien mer pålitlig är att både män och kvinnor ingick i studien. De svag- 

heter som fanns med examensarbetet var att yngre åldersgrupper hade kunnat inklude- 

ras. Författaren till föreliggande studie hade velat använda kvantitativa artiklar nu i ef- 

terhand, eftersom de hade kunnat ge en överblick av statistiskt signifikanta skillnader 

och likheter av strokedrabbade personers upplevelser. Polit och Beck (2012) menar på 

att ett brett åldersspektrum ökar studiers trovärdighet. Författaren till föreliggande studie 

valde att inkludera medverkande inom åldersspannet 25-85 år. Författaren till förelig- 

gande studie vill lyfta upp en brist med studien och det är att bortfallet hade kunnat pre- 

senteras. Det hade gett en överblick av hur många som valde att fullfölja eller avsluta 

sitt deltagande. Polit och Beck (2012) antyder även att studiers effektivitet grundas på 

om antalet medverkande och bortfall redovisats i studien. 

 

 

4.3 Metoddiskussion 

 
Det finns styrkor och svagheter i examensarbetet. Studiens avsikt var att beskriva perso- 

ners upplevelser av att leva med stroke. Författaren till föreliggande studie valde därför 

att göra en litteraturstudie. Det användes kvalitativa artiklar för att ta fram upplevelser 

och subjektiva uppfattningar. Polit och Beck (2012) menar på att med kvantitativ ansats 

hade fler standardiserade svar framkommit. En kvalitativ ansats valdes för att få ett bre- 

dare spektrum av upplevelser. 

 

 
4.3.1 Datainsamling 

För datainsamlingen användes sökdatabaserna Cinahl och PubMed, som enligt Polit och 

Beck (2012) är säkra källor för omvårdnad. För att artiklarna skulle besvara studiens 

syfte och frågeställningar användes sökord och den booleska termen AND. Det hade 

kunnat användas andra sökord för att stärka pålitligheten i arbetet, men det fanns en 

tidsgräns som gjorde att ett visst omfång av definitioner hann användas. Texterna öpp- 

nades med Högskolan Gävle’s bibliotek för att inga kostnader skulle tillkomma för exa- 

mensarbetet. Free Full Text, Abstract, Peer Reviewed användes för att reducera antalet 

sökningar. Författaren till föreliggande studie ansåg att det inte fanns tillräckligt många 

träffar på Cinahl och därför användes på båda sökmotorerna. Äldre artiklar hade kunnat 

användas eftersom livserfarenheterna inte skiljde sig markant, men för att säkerställa 

trovärdigheten användes artiklar på ett femårsintervall 2013-2018. Målet med studien 
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var att jämföra strokedrabbade personers upplevelser av att leva med stroke på ett bre- 

dare perspektiv. Tidsomfånget för arbetet var begränsat och av den anledningen bygg- 

des vissa huvudrubriker i resultatdelen endast på två till tre artiklar. Enligt författaren 

till föreliggande studie, fanns inte tiden och möjligheten för en större datainsamling. En 

annan begränsning som gjordes var att artiklarna hade skrivits på engelska, eftersom 

global forskning framställs med engelsk skrift. Det kan både anses vara en styrka och 

svaghet att artiklar som var skrivna på svenska exkluderades. Författaren till förelig- 

gande studie modersmål är svenska, vilket kan ses som en svaghet. Texterna blev inte 

helt korrekt översatta och det minskar trovärdigheten i arbetet. Risk finns för att det har 

skett en subjektiv bedömning av texten. Pålitligheten hade kunnat stärkas genom studien 

hade gjorts av två författare. Det hade resulterat i en mer djupgående analys av textinne- 

hållet. Författaren till föreliggande studie anmärker att tunnelseende kan uppstå när tex- 

ten enbart granskats av en person. 

Polit och Beck (2012) presenterar begreppet överförbarhet/transferability som används 

inom kvalitativ forskning. Överförbarheten grundas och varierar utifrån val av grupp, 

ålder och kön. Definitionen används för att kontrollera om forskningsresultatet kan 

användas i andra sammanhang eller prövas på andra undersökningsgrupper. Författaren 

till föreliggande studie tror att överförbarheten hade kunnat se annorlunda ut om andra 

undersökningsgrupper, kön- och åldersspridning hade använts. Författaren till 

föreliggande studie menar på att det finns en generaliserbarhet de vetenskapliga 

skrifterna, i form av ett gemensamt mönster. Den förenade faktorn var strokedrabbade 

personers upplevelser av att leva med stroke. Författaren till föreliggande studie anser 

att de vetenskapliga artiklarnas överförbarhet stämde bra överens med studiens 

resultatdel. 

 
4.3.2 Dataanalys 

Titel och abstract lästes igenom för att sortera ut icke relevanta artiklar. Inkludering- 

och exkluderingskriterier användes för att besvara studiens syfte. Enligt Polit och Beck 

(2012) är några exempel på styrkor att en mall för innehållsanalys och färgkodningar 

används. En tydlig struktur byggdes upp av de kodningar som användes. Huvud- och 

underkategorier kom fram genom att en noggrann undersökning gjordes. I samråd med 

handledaren strukturerades analysen och en tolkning gjordes, där framkom de redan be- 
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skrivna resultaten. Enligt Författaren till föreliggande studie skapades en röd tråd i re- 

sultatet, genom att artiklarnas innehåll granskades. Författaren till föregående studie an- 

ser att studiens resultat svarar mot syfte och frågeställning. 

4.3.3 Etiska överväganden 

De etiska överväganden som gjordes utgick ifrån Helsingforsdeklarationen, som utgår 

ifrån att frivilligt deltagande, nytta vägs mot risker och att personen får avsluta studien 

när den vill (Milton, 2002). Olsson och Sörensen (2013) menar på att kunskap om etik 

kan minska risken för feltolkningar. Polit och Beck (2012) antyder även att författaren 

skall utesluta subjektiva bedömningar av textinnehåll, för att stärka studiens pålitlighet. 

Författaren till föreliggande studie anser att etiska överväganden bör göras för att studi- 

ens trovärdighet skall kunna tillämpas samt att de egna värderingarna skall kunna redu- 

ceras. Däremot kan ingen person förhålla sig helt neutral och objektiv, vilket kan ses 

som en svaghet när en studie genomförs. 

 

 
4.4 Kliniska implikationer och förslag på fortsatt forskning 

 
4.4.1 Kliniska implikationer 

 
Sjuksköterskan ansvarar för att ge god vård, stöd, information och motivera till att 

främja hälsa. Personcentrerad vård lägger grund för omvårdnadsarbetet. Den 

strokedrabbade personens autonomi och delaktighet skall stärkas. Individens styrkor 

och självständighet bygger på att sjuksköterskan gör en individanpassad vårdplanering. 

Denna litteraturstudie kan ha betydelse i klinisk verksamhet på många olika sätt. Bland 

annat genom att sjuksköterskan får en bredare och mer djupgående förståelse, om hur 

personer som drabbats av stroke upplever sina liv. Sjuksköterskan ska identifiera 

individers behov av omvårdnad, information och stöd. Sjuksköterskan skall skapa 

förutsättningar för att främja hälsa och minska ohälsa, se och bekräfta- samt sätta sig in 

i personens uppfattning av situationen. Identifieringen av omvårdnadsbehov kan 

förändras och göras till det bättre, genom att sjuksköterskan skapar sig en helhetsbild av 

personens livssituation och tillhörande känslor, reflektioner, tankar och upplevelser. När 

individen känner sig bekräftad, har tillit och god kommunikation upprätthålls, kan 

sjuksköterskan få fram betydelsefull samt essentiell information av omvårdnadsbehov 

som kan förbättra hela omvårdnadsprocessen. Ökad empati, insikt, medkänsla och 

kunskap om enskildas erfarenheter av ett liv med stroke, kan förbättra sjuksköterskans 

bemötande, omvårdnadsarbete och åtgärder samt dess resultat. 
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4.4.1 Förslag på fortsatt forskning 

 
Kunskap inom personers upplevelser av att leva med stroke behöver vidareutvecklas 

och fördjupas. Ny forskning kan leda till att enskilda och gemensamma erfarenheter 

uppmärksammas av hur strokedrabbade personer uppfattar livsomställningen. Allt fler 

överlever och det leder till ett större behov av omvårdnad. Omvårdnadsarbetet kan 

utvecklas och förbättras genom att fler studier görs av hur personer uppfattar och 

beskriver sitt liv efter diagnosställningen. Kvantitativa- och mixed method studier 

behöver göras, för att bredda kunskapen, se mätbara skillnader och likheter, jämföra 

vården mellan olika länder eller städer, och hur det påverkar de strokedrabbade 

personernas erfarenheter av sin nya livssituation samt för att klarlägga sjuksköterskans 

betydande roll i rehabiliteringsprocessen. Vetenskapliga studier kan leda till fler 

positiva erfarenheter och hanteringsstrategier av att leva med stroke, genom att 

sjuksköterskan har satt sig in i hur strokedrabbade personer upplever sitt liv. Det kan 

även förbättra sjuksköterskans bemötande och förståelse. 

 

4.5 SLUTSATS 

 
Det är vanligt att personer som har drabbats av stroke får kroppsliga, psykiska och soci- 

ala komplikationer. Diagnosen innebär förändringar på alla livsplan. Familjen och anhö- 

riga har en essentiell roll i återhämtningsfasen. Sjuksköterskan behöver ge personcentre- 

rad vård för att förbättra den strokedrabbade personens upplevelser av att leva med 

stroke. Sjuksköterskan kan också stärka personens positiva upplevelser av den nya livs- 

situationen, genom förståelse och insikt i hur det är att leva med stroke. Den strokedrab- 

bade personens autonomi stärks eller försämras utifrån sjuksköterskans kommunikat- 

ions- och samarbetsförmåga. Den strokedrabbade personen behöver stöd, information 

samt få vetskap om de livsförändringar som sker från akutfasen till den tillfälliga eller 

det livslånga rehabiliteringsförloppet. Sjuksköterskans bemötande och vårdarbete har en 

avgörande roll för hur personers upplevelser av att leva med stroke. 
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kvinnor 

Ålder; 65 år och yngre 

Semi-strukturerade 

intervjuer 

Tolkningsfenomenologi 

sk analys. Inspelning, 

dataanalys 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Anderson%20S%5BAuthor%5D&amp;cauthor=true&amp;cauthor_uid=23121474
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Whitfield%20K%5BAuthor%5D&amp;cauthor=true&amp;cauthor_uid=23121474
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Författare, år, land Titel Design & ansats Undersökningsgrupp Datainsamlings-metod Dataanalys-metod 

Fallahpour, 

M., Jonsson, 

H., Joghataei, 

MT., Nasrabadi, 

AN & Tham, K 

(2013). Iran 

I am not living my li 

fe": lived experience 

of participation in 

everyday 

occupations after 

stroke in Tehran. 

Kvalitativ 8 personer; 4 män och 4 

kvinnor 

Djupintervju Empirisk, 

fenomenologisk, 

psykologisk 

dataanalysmetod. 

Hawkins, 

L., Lincoln, 

NB., Sprigg, N., 

Ward, 

NS., MistriS., Tyrr 

ell, P., 

Worthington, E & 

Drummond, A. 

(2017), 

Storbritannien 

The Nottingham 

Fatigue After Stroke 

(NotFAST) study: 

results from follow- 

up six months after 

stroke. 

Kvalitativ 371 personer Individuella intervjuer Kodning, 

transkribering, 

dataanalys 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Jonsson%20H%5BAuthor%5D&amp;cauthor=true&amp;cauthor_uid=23624528
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Jonsson%20H%5BAuthor%5D&amp;cauthor=true&amp;cauthor_uid=23624528
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Joghataei%20MT%5BAuthor%5D&amp;cauthor=true&amp;cauthor_uid=23624528
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Joghataei%20MT%5BAuthor%5D&amp;cauthor=true&amp;cauthor_uid=23624528
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Nasrabadi%20AN%5BAuthor%5D&amp;cauthor=true&amp;cauthor_uid=23624528
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Nasrabadi%20AN%5BAuthor%5D&amp;cauthor=true&amp;cauthor_uid=23624528
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Tham%20K%5BAuthor%5D&amp;cauthor=true&amp;cauthor_uid=23624528
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hawkins%20L%5BAuthor%5D&amp;cauthor=true&amp;cauthor_uid=28891760
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lincoln%20NB%5BAuthor%5D&amp;cauthor=true&amp;cauthor_uid=28891760
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Sprigg%20N%5BAuthor%5D&amp;cauthor=true&amp;cauthor_uid=28891760
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ward%20NS%5BAuthor%5D&amp;cauthor=true&amp;cauthor_uid=28891760
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Mistri%20A%5BAuthor%5D&amp;cauthor=true&amp;cauthor_uid=28891760
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Tyrrell%20P%5BAuthor%5D&amp;cauthor=true&amp;cauthor_uid=28891760
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Tyrrell%20P%5BAuthor%5D&amp;cauthor=true&amp;cauthor_uid=28891760
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Worthington%20E%5BAuthor%5D&amp;cauthor=true&amp;cauthor_uid=28891760
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Drummond%20A%5BAuthor%5D&amp;cauthor=true&amp;cauthor_uid=28891760
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Författare, år, land Titel Design & ansats Undersökningsgrupp Datainsamlings-metod Dataanalys-metod 

Klinke, 

ME., Hafsteinsdótt 

ir, 

TB., Thorsteinsson 

, B & Jónsdóttir, 

H. (2014). Island 

Living at home with 

eating difficulties 

following stroke: a 

phenomenological st 

udy of younger 

people's experiences. 

Kvalitativ 7 personer; 4 män och 2 

kvinnor. Ålder: 34-64 år 

Djupgående intervjuer Beskrivande 

fenomenologisk analys 

Musser, 

B., Wilkinson, 

J., Thomas., G & 

Bokhour, BG. 

(2015). USA 

Changes in Identity 

after Aphasic Stroke: 

Implications for 

Primary Care 

Kvalitativ 12 personer; 10 män och 

2 kvinnor 

3-4 semistrukturerade 

intervjuer med varje 

person 

Ljud-/videoinspelning, 

transkribering, kodning, 

dataanalys 

Nilsson, MI., Fugl- 

Meyer, K., Von 

Koch, L 

& Ytterberg, C 

(2017), Sverige 

Experiences of 

sexuality Six years 

after stroke: A 

Qualitative study. 

Kvalitativ 12 personer; 7 män, 5 

kvinnor 43-81 år 

Semi-strukturerade 

intervjuer, 

djupintervjuer 

Ljudinspelning, 

kodning, tematisk 

analys 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hafsteinsd%C3%B3ttir%20TB%5BAuthor%5D&amp;cauthor=true&amp;cauthor_uid=24175939
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hafsteinsd%C3%B3ttir%20TB%5BAuthor%5D&amp;cauthor=true&amp;cauthor_uid=24175939
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hafsteinsd%C3%B3ttir%20TB%5BAuthor%5D&amp;cauthor=true&amp;cauthor_uid=24175939
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Thorsteinsson%20B%5BAuthor%5D&amp;cauthor=true&amp;cauthor_uid=24175939
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Thorsteinsson%20B%5BAuthor%5D&amp;cauthor=true&amp;cauthor_uid=24175939
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=J%C3%B3nsd%C3%B3ttir%20H%5BAuthor%5D&amp;cauthor=true&amp;cauthor_uid=24175939
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=J%C3%B3nsd%C3%B3ttir%20H%5BAuthor%5D&amp;cauthor=true&amp;cauthor_uid=24175939
https://www.hindawi.com/52819075/
https://www.hindawi.com/76950396/
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Författare, år, land Titel Design & ansats Undersökningsgrupp Datainsamlings-metod Dataanalys-metod 

Simeone, 

S., Savini., Cohen, 

MZ., Alvaro, R 

& Vellone, E. 

(2015), Italien 

The experience of 

stroke survivors 

three months after 

being discharged 

home: A 

phenomenological 

investigation 

Kvalitativ 15 personer; 12 män och 

3 kvinnor 

 
Ålder; 34-85 

Individuella intervjuer, 

öppna och avslutande 

öppna frågor 

Inspelning, 

transkribering, 

dataanalys 

https://www-ncbi-nlm-nih-gov.webproxy.student.hig.se/pubmed/?term=Simeone%20S%5BAuthor%5D&amp;cauthor=true&amp;cauthor_uid=24491347
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.webproxy.student.hig.se/pubmed/?term=Simeone%20S%5BAuthor%5D&amp;cauthor=true&amp;cauthor_uid=24491347
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.webproxy.student.hig.se/pubmed/?term=Cohen%20MZ%5BAuthor%5D&amp;cauthor=true&amp;cauthor_uid=24491347
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.webproxy.student.hig.se/pubmed/?term=Cohen%20MZ%5BAuthor%5D&amp;cauthor=true&amp;cauthor_uid=24491347
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.webproxy.student.hig.se/pubmed/?term=Alvaro%20R%5BAuthor%5D&amp;cauthor=true&amp;cauthor_uid=24491347
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.webproxy.student.hig.se/pubmed/?term=Vellone%20E%5BAuthor%5D&amp;cauthor=true&amp;cauthor_uid=24491347
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Bilaga 2. Tabell 4. Resultat utifrån artiklarna 
 

Författare Syfte Resultat 

Anderson, S & Whitfield, K 

(2013). 

Analysera strokepersoners upplevelser av 

livsförändringar; Socialt, fysiskt, psykiskt. 

Meningsfulla aktiviteter, socialt- och vårdrelaterat stöd hjälper 

personerna att hantera sin nya livssituation. 

Balasooriya-Smeekens, 

C., Bateman, A., Mant, J & De 

Simoni, A. (2016). 

Upptäcka hinder och nackdelar för att 

strokedrabbade personer ska kunna återgå 

till sitt arbetsliv. 

Ingen förståelse från omgivningen och brist på stöd från 

omgivningen reducerar chansen att återgå till jobbet. Bra 

copingsstrategier och stöd från arbetsplatsen och chefen ökar 

potentialen att ta sig tillbaka till sin arbetsplats. 

Crowe, C., Coen, RF., Kidd, 

N., Hevey, D., Cooney, J 

& Harbison, J. (2015). 

Strokedrabbade personers upplevelser av 

mental stress i samband med diagnosen. 

Den mest förekommande upplevelserna var isolering, 

ensamhet, bristande självinsikt/självkänsla och acceptans samt 

rädsla för att få en ny stroke. 

Fallahpour, M., Jonsson, 

H., Joghataei, MT., Nasrabadi,AN 

& Tham, K (2013). 

Beskriva och uppmärksamma 

strokedrabbade personers upplevelser av 

återgå till det vardagliga livet. 

Genomföra, hitta en ny identitet, att leva och acceptera sin 

diagnos, lägger grund för en optimal återhämtningsprocess. 

Hawkins, L., Lincoln, NB., Sprigg, 

N., Ward, NS., MistriS., Tyrrell, P., 

Worthington, E & Drummond, A. 

(2017). 

Att få fram dag till dag upplevelser av 

kronisk trötthet(fatigue) hos 

strokedrabbadepersoner. 

De känslor som framkom var den livslånga upplevelsen av 

fatigue, bristande förståelse från omgivningen samt att kronisk 

trötthet påverkar vardagen negativt. 

Klinke, ME., Hafsteinsdóttir, 

TB., Thorsteinsson, B & Jónsdóttir, 

H. (2014). 

Unga strokedrabbade personers upplevelser 

av ätsvårigheter efter en stroke. 

De viktigaste var att upprätthålla värdighet, gå vidare i livet 

trots de kroppsliga funktionsnedsättningar som stroke innebär, 

inte begränsa sig själv samt vara uppmärksam på fysiska 

förändringar i samband med dysfagi. 

Musser, B., Wilkinson, J., Thomas., 

G & Bokhour, BG. (2015). 

Strokedrabbade personers upplevelser av att 

leva med kommunikationssvårigheter. 

Förändrad identitet och relationer till omgivningen. Påverkan 

på det sociala och arbetsmässiga livet. Reviderad identitet och 

social roll. Kommunikationssvårigheter påverkar på alla 

faktorer, i olika grad. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Anderson%20S%5BAuthor%5D&amp;cauthor=true&amp;cauthor_uid=23121474
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Whitfield%20K%5BAuthor%5D&amp;cauthor=true&amp;cauthor_uid=23121474
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Jonsson%20H%5BAuthor%5D&amp;cauthor=true&amp;cauthor_uid=23624528
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Jonsson%20H%5BAuthor%5D&amp;cauthor=true&amp;cauthor_uid=23624528
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Joghataei%20MT%5BAuthor%5D&amp;cauthor=true&amp;cauthor_uid=23624528
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Nasrabadi%20AN%5BAuthor%5D&amp;cauthor=true&amp;cauthor_uid=23624528
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Tham%20K%5BAuthor%5D&amp;cauthor=true&amp;cauthor_uid=23624528
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hawkins%20L%5BAuthor%5D&amp;cauthor=true&amp;cauthor_uid=28891760
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lincoln%20NB%5BAuthor%5D&amp;cauthor=true&amp;cauthor_uid=28891760
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Sprigg%20N%5BAuthor%5D&amp;cauthor=true&amp;cauthor_uid=28891760
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Sprigg%20N%5BAuthor%5D&amp;cauthor=true&amp;cauthor_uid=28891760
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Sprigg%20N%5BAuthor%5D&amp;cauthor=true&amp;cauthor_uid=28891760
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Mistri%20A%5BAuthor%5D&amp;cauthor=true&amp;cauthor_uid=28891760
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Tyrrell%20P%5BAuthor%5D&amp;cauthor=true&amp;cauthor_uid=28891760
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Worthington%20E%5BAuthor%5D&amp;cauthor=true&amp;cauthor_uid=28891760
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Drummond%20A%5BAuthor%5D&amp;cauthor=true&amp;cauthor_uid=28891760
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hafsteinsd%C3%B3ttir%20TB%5BAuthor%5D&amp;cauthor=true&amp;cauthor_uid=24175939
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hafsteinsd%C3%B3ttir%20TB%5BAuthor%5D&amp;cauthor=true&amp;cauthor_uid=24175939
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Thorsteinsson%20B%5BAuthor%5D&amp;cauthor=true&amp;cauthor_uid=24175939
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=J%C3%B3nsd%C3%B3ttir%20H%5BAuthor%5D&amp;cauthor=true&amp;cauthor_uid=24175939
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=J%C3%B3nsd%C3%B3ttir%20H%5BAuthor%5D&amp;cauthor=true&amp;cauthor_uid=24175939
https://www.hindawi.com/52819075/
https://www.hindawi.com/76950396/
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Författare Syfte Resultat 

Nilsson, MI., Fugl-Meyer, K., Von 

Koch, L & Ytterberg, C (2017). 

Ta reda på hur strokedrabbade personer 

upplevelser av sin sexualitet sex år efter sin 

diagnosställning, samt hur 

kommunikationen fungerar med 

vårdpersonal. 

Tre huvudteman; Reducerat sexuellt intresse på grund av 

kronisk trötthet, positiva förändringar; mer intimitet med sin 

partner. Negativa; Nedsatt sensibilitet, smärta efter sin stroke. 

Öppen kommunikation med partnern, goda copingsstrategier, 

tydlig information minskade stress och press som är kopplat till 

sexuella upplevelser. 

Simeone, S., Savini., Cohen, 

MZ., Alvaro, R & Vellone, E. 

(2015). 

Beskriva strokedrabbade personers 

upplevelser i hemmet, tre månader efter 

utskrivning från sjukhus. 

De mest förekommande upplevelserna var att individerna 

upplevde sig vara en belastning för omgivningen, varav 

familjen, att de fick ett långsammare liv samt att de kände 

lättnad efter återhämtningsprocessen. 

https://www-ncbi-nlm-nih-gov.webproxy.student.hig.se/pubmed/?term=Simeone%20S%5BAuthor%5D&amp;cauthor=true&amp;cauthor_uid=24491347
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.webproxy.student.hig.se/pubmed/?term=Cohen%20MZ%5BAuthor%5D&amp;cauthor=true&amp;cauthor_uid=24491347
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.webproxy.student.hig.se/pubmed/?term=Cohen%20MZ%5BAuthor%5D&amp;cauthor=true&amp;cauthor_uid=24491347
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.webproxy.student.hig.se/pubmed/?term=Alvaro%20R%5BAuthor%5D&amp;cauthor=true&amp;cauthor_uid=24491347
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.webproxy.student.hig.se/pubmed/?term=Vellone%20E%5BAuthor%5D&amp;cauthor=true&amp;cauthor_uid=24491347
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