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Sammanfattning 

Bakgrund: I Sverige drabbades år 2016 cirka 26 500 människor av stroke, varav 6900 

avled. Att få en stroke innebär att delar av hjärnan blivit utsatt för syrebrist och till följd 

sker en vävnadsdöd. Det är vanligt med såväl fysiska och psykiska komplikationer efter 

en stroke. Sjuksköterskan har ett stort ansvar över omvårdnaden för att kunna tillgodose 

patientens omvårdnadsbehov efter en stroke.  

 

Syfte: Att beskriva personers upplevelse efter att ha drabbats av en stroke samt att 

beskriva samtliga studiers datainsamlingsmetod.  

 

Metod: En litteraturstudie med beskrivande design med ett innehåll av 15 kvalitativa 

artiklar som sökts fram genom databasen Medline via PubMed.  

 

Huvudresultat: Efter att ha drabbats av en stroke upplevde personerna en förlorad 

identitet, en minskad autonomi och en social isolering till följd av de komplikationer 

som uppstod. Fysiska funktionsnedsättningar som förekom var till exempel pares och 

dysfagi medan psykiska funktionsnedsättningar som förekom var till exempel trötthet 

och nedstämdhet. Trots funktionspåverkan upplevde flera deltagare glädje, hopp och 

motivation i de framsteg som gjordes. Vanligaste datainsamlingsmetoden som användes 

i åtta studier var semi-strukturerade intervjuer.  

 

Slutsats: Samtliga deltagare beskrev upplevelser av förlust av sin identitet, minskad 

autonomi samt social isolering till följd av komplikationer som uppstod efter en stroke. 

Trots dessa omständigheter upplevde flera deltagare glädje, hopp och motivation. För 

sjuksköterskan är det viktigt att ha kunskap om, och i tidigt skede informera patienten 

om de kvarstående symtom som kan upplevas för att personerna bättre ska kunna 

begripa och hantera sin situation.  

 

 

 

 

Nyckelord: Möjligheter, Stroke, Svårigheter, Upplevelse  
 

 



 

 

Abstract 

Background: In Sweden, about 26,500 people suffered from a stroke in 2016 of whom 

6,900 died. Stroke means that parts of the brain have been exposed to oxygen deficiency 

causing necrosis in the brain tissue. It is common that stroke have negative impact on 

physical and mental abilities. The nurse has a major responsibility to meet the demands 

of care and patient´s nursing needs after a stroke.  

 

Aim: To describe people's experience after having a stroke and to describe the method 

used in the scientific articles used in this study.  

 

Method: A literature study with descriptive design including 15 scientific articles with 

a qualitative approach that were found at the database Medline PubMed.  

 

Results: After suffering a stroke people experience a loss of loss of identity, a reduced 

autonomy and a social isolation caused by stroke related complications. Physical 

disabilities that occurred were, for example paresis and dysphagia while mental 

disabilities were, for example fatique and depression. Despite the complications several 

participants experienced joy, hope and motivation in the progress made. The most 

common data collection method, used in eight of the studies, was semi-structured 

interviews.  

 
Conclusion: All participants expressed a loss of identity, a reduced autonomy and a 

social isolation caused by stroke related complications. Despite these circumstances, 

several participants experienced joy, hope and motivation. For nurses, it is important to 

have knowledge and to inform the patient about remaining symptoms in order to help 

the patient to better understand and manage the situation.  
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1. Introduktion 
1.1 Epidemiologi och incidens 

Stroke är en benämning för hjärnblödning samt hjärninfarkt (Folkhälsomyndigheten 

2018). Strokepatienter är den sjukdomsgrupp som tar upp flest vårdplatser på sjukhusen 

i Sverige (Ericsson & Ericsson 2012). I Sverige 2016 insjuknade ca 26 500 personer i 

stroke, varav 6 900 avled (Socialstyrelsen 2016). Flest individer insjuknar i 

åldersgruppen 85 år och äldre samt fler män drabbas jämfört med kvinnor. Dock 

påverkar ålder och utbildningsnivån skillnaderna mellan könen. Enligt statistiken har en 

minskning skett i antal insjuknande hos personer över 45 år medan en ökning har skett i 

åldersgruppen 15–29 år (Folkhälsomyndigheten 2018). 

 

1.2 Etiologi  
Stroke är en sjukdom som enligt Wester (2014) kan förhindras eller försenas med hjälp 

av förebyggande åtgärder gällande riskfaktorer, 90 procent av insjuknanden kan 

relateras till riskfaktorer. Riskfaktorer såsom rökning, brist på fysisk aktivitet, stora 

mängder alkohol, övervikt, stress, dåliga kostvanor med brist på grönsaker och frukt 

påverkar uppkomsten av sjukdomen. Li et al. (2005) redogör även för att det finns ett 

signifikant samband med ett högt blodtryck och en tidigare hjärt-kärlsjukdom som 

riskfaktorer för att insjukna i stroke. Enligt De Souza Pinho Costa et al. (2014) är den 

enskilt största riskfaktorn personens ålder.  

 

1.3 Patofysiologi  
Hjärnan kräver en kontinuerlig blodförsörjning för att kroppens funktioner ska fungera. 

Vid en stroke uppstår ischemi (syrebrist) i hjärnans vävnad och till följd sker 

vävnadsdöd. Den vanligaste orsaken till stroke är infarkt vilket innebär att en trombos 

eller emboli har fastnat i ett kärl i hjärnan och täpper igen en eller flera artärer så att en 

ocklusion uppstår. En blödning i hjärnan (hematom) är en mindre vanlig anledning som 

uppstår till följd av att artären brister på grund av en tryckökning i kärlet eller till följd 

av yttre våld mot skallen. Omfattningen på hjärnskadan är helt beroende på 

lokalisationen och hur stor infarkten respektive blödningen är (Appelros 2012; Ericsson 

& Ericsson 2012; Lindgren 2014).  
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1.4 Diagnos och behandling  

Diagnosen ställs utifrån patientens kliniska symtom och en CT av hjärnan. En CT är en 

bilddiagnostisk undersökning som genomförs för att definiera om symtomen beror på en 

ischemi samt för att se om det är en blödning eller infarkt. Vid insjuknande är vanliga 

kliniska symtom talsvårigheter (afasi), yrsel, förlamning (pares), känselbortfall och 

medvetandepåverkan förekommande (Ericsson & Ericsson 2012). Afasi innebär att 

personen har problem med att tala, lyssna, läsa och skriva (Dark & Sander 2014). Enligt 

Nationalencyklopedin (2018) förklaras pares som halv eller helsidesförlamning samt att 

muskelaktiviteten har avsaknad eller delvis har en viljemässig aktivitet. Ericsson och 

Ericsson (2012) menar att för att uppnå ett effektivt resultat av behandlingen krävs att 

diagnosen ställs tidigt samt att rätt behandling påbörjas. Vid en infarkt ges trombolys 

med syftet att öppna ocklusionen och acetylsalicylsyra ges för att förhindra att 

trombocyterna klumpar ihop sig. Vid en hjärnblödning utförs en kirurgisk tömning av 

hematomet.  

 

1.5 Förekommande komplikationer som uppstår till följd av stroke 

Tidigare studier har påvisat att till följd av stroke kan både fysiska och psykiska 

komplikationer uppstå. Ett år efter insjuknandet i stroke behöver 25 procent hjälp med 

aktivitet i dagligt liv (Appelros 2012). Fallolyckor är allvarliga och vanligt 

förekommande komplikationer för personer som har drabbats av en stroke och har en 

kvarstående pares, ofta kan det bero på att personen glömt att använda gånghjälpmedel  

(Schmid et al. 2013). Påhlman, Sävborg och Tarkowski (2012) belyser att 

aktivitetsnivån är lägre hos de personer som fått pares till följd av sjukdomen. Fysisk 

aktivitet för att uppnå återhämtning för denna patientgrupp är av stor vikt. Dark och 

Sander (2014) redogör för att afasi är en vanlig komplikation till följd av stroke. 

Ungefär en tredjedel av alla strokepatienter drabbas och av dessa får 30 procent en 

bestående afasi. Medin, Larson, Von Arbin, Wredling & Tham (2010) förklarar att till 

följd av stroke kan även problem vid måltidssituationer uppstå. Sväljsvårigheter 

(dysfagi) är vanligt förekommande vilket kan innebära att personen inte få i sig 

tillräckligt med mat på grund av att personen inte längre kan svälja eller sväljer ned mat 

i luftstrupen.  
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Även psykiska komplikationer kan uppstå. En studie beskriver att en tredjedel av alla 

insjuknande i stroke drabbades av post-stroke depression, vilket kan orsaka  

följdkonsekvenser i form av en kognitiv försämring. Det hindrar återhämtningen av 

förlorad nervfunktion samt ökar dödligheten hos dessa patienter (Dong, Jin, Yu, Zeng & 

Hu 2015). Även ångest beskrivs av Ho-Yan Yvonne et al. (2018) vara en vanlig 

komplikation. Stokes, O Connell och Murphy (2011) förklarar att flera som haft en 

stroke blev trötta av detta, denna trötthet hade även ett samband med depression. Merlo, 

Goodman, McClenaghan och Fritz (2013) beskriver att trötthet drabbar flera 

strokepatienter och kan bidra med frustration då det påverkar patientens livskvalitet.  

 

1.6 Sjuksköterskans ansvar och roll över omvårdnaden  
Sjuksköterskan har en viktig roll i omvårdnaden av strokepatienter. Tillsammans med 

andra yrkesgrupper arbetar de i ett team vilka tillsammans har en stor betydelse för 

omvårdnaden (Clark 2014). En tidig mobilisering är viktig för patientens återhämtning 

(Jönsson 2012). Utifrån en klinisk bedömning av patientens hälsotillstånd identifierar 

sjuksköterskan vilken omvårdnad som behöver tillgodoses. Genom att sjuksköterskan 

identifierar olika problem som exempelvis sväljsvårigheter skapas ett tydligt 

omvårdnadsfokus (Florin 2014). Sjuksköterskan är involverad i vårdplaneringen som 

inkluderar patientens funktionsförmåga samt behov av omvårdnad. Sjuksköterskan 

måste vara lyhörd och se till så att patientens omvårdnadsbehov kan tillfredsställas då 

patienter kan sakna insikt i hur väl de klarar sig själv (Jönsson 2012). Hälsa är ett 

bärande begrepp inom omvårdnaden likväl som ett centralt begrepp som är av stor vikt 

för personer som arbetar inom vården. En viktig aspekt är att personen kan uppleva 

hopp för att klara av att uppleva hälsa. Hälsan påverkas till exempel av personens 

upplevelser av en sjukdom (Willman 2014). Information om diagnosen till patienten är 

viktig och kunskap om förekommande komplikationer och andra åkommor som 

patienten kan förväntas uppleva. Information kan göra motgångarna och återhämtningen 

mer begriplig vilket kan stärka patientens känsla av sammanhang (KASAM) (Jönsson & 

Wallin 2012). 

 

1.7 Aaron Antonovsky KASAM  

Det finns tre teman som alltid skiljer sig då man jämför personer med stark respektive 

svag KASAM. Dessa är begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Begreppet 
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begriplighet syftar på att personen ifråga upplever sig ha förståelse över sin situation. 

Personen vet vad som har hänt, vet varför hen har eventuella symtom och har 

information om vad hen kan vänta sig hända. Det som händer personen är inte kaotiskt, 

oväntat eller oförklarligt. Med begreppet hanterbarhet menas att personen har resurser 

att hantera den stimuli som är och förväntas. Dessa resurser kan vara familjen, vänner, 

sjukhuspersonal, religion etc. Faktorer som personen upplever att hen kan räkna med 

och lita på. Begreppet meningsfullhet innebär att personen ifråga har någonting i sitt liv 

som hen bryr sig om och är engagerad i. Detta är något personen vill investera tid och 

känslor i och som upplevs som viktigt för personen. Om en individ uppnår begriplighet 

över en situation stärks möjligheten att klara av att hantera situationen utifrån individens 

förutsättningar. Detta ökar även individens möjlighet att nå meningsfullhet vilket 

indikerar ett starkt KASAM. På samma sätt minskar möjligheten att klara av att hantera 

en situation om individen inte vet hur denne ska göra eller varför situationen har 

uppkommit, vilket skulle innebära ett svagt KASAM (Antonovsky 2005). Aaron 

Antonovskys teori KASAMs begrepp begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet är 

centralt för personer som har drabbats av en stroke gällande upplevelser och att hantera 

livet efter en stroke.   

 

1.8 Begreppsdefinition  
Upplevelse 

En upplevelse är en tolkning över hur en person uppfattar sin situation som han eller 

hon är med om. Personen ska själv ha varit med om händelsen och det behöver inte 

bestå av en åsikt (Nationalencyklopedins ordbok 1996).  

 

Att ha drabbats av  

I detta sammanhang innebär att ha drabbats av följderna som sker efter en stroke.  

 

1.9 Problemformulering 

Stroke är en sjukdom som upptar flest vårdplatser på sjukhusen i Sverige, 2016 

insjuknade 26 500 personer. Till följd av stroke är det vanligt med fysiska 

komplikationer såsom av pares, afasi, dysfagi. Även psykiska komplikationer såsom 

ångest, post-stroke depression, kognitiv försämring och trötthet kan bli en del av 

vardagen för den enskilda individen. Författarna till denna litteraturstudie upplevde en 
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saknad av en sammanställning av de upplevelser en person som drabbats av stroke 

genomgår. I och med att detta är en stor patientgrupp inom sjukvården i Sverige som är 

i behov av omvårdnad är en ökad kunskap och förståelse kring personers upplevelser är 

nödvändigt för sjuksköterskor. Det är av stor vikt att sjuksköterskan får denna 

helhetsbild om de olika problemen och svårigheterna strokepatienter ställs inför så att 

deras upplevelser ska bli begripliga, hanterbara och meningsfulla. Med hjälp av att 

sjuksköterskan kan identifiera omvårdnadsbehov kan även patientens omvårdnadsbehov 

tillgodoses. Även information till patienten kan generera att göra motgångarna samt 

återhämtningen kan upplevas mer begriplig. Denna studie kan bidra med viktig kunskap 

som sjuksköterskor kan använda sig av för att förse patienter med optimal omvårdnad.     

 

1.10 Syfte och frågeställningar 

Syftet var att beskriva personers upplevelser efter att ha drabbats av en stroke samt att 

beskriva kvalitativa studiers datainsamlingsmetod.  

 

• Vad upplever en person som har drabbats av en stroke?  

• Hur ser datainsamlingsmetoden ut i de valda artiklarna? 

 

2. Metod   
2.1 Design  

 Litteraturstudien är av beskrivande design (Polit & Beck 2016).   

 

2.2 Sökstrategi  

Databasen Medline via PubMed användes för att hitta samtliga vetenskapliga artiklar. 

Enligt Polit och Beck (2016) är Medline via PubMed databaser som är ämnade för 

omvårdnadsforskning och vårdvetenskap i en stor utsträckning vilket var syftet för 

föreliggande studie. Med hjälp av MeSH termer kunde sökningen bli mer specificerad. 

Separat och i kombination användes sökorden Stroke [MeSH major topic] AND 

Experience (fritext) AND Qualitative research [MeSH] för att finna samtliga artiklar 

som kunde besvara studiens syfte. Experience söktes i fritext då det inte fanns någon 

befintlig MeSH term för detta. Sökorden som valdes ansågs vara värdeneutrala för att 

minimera författarnas värderingar i arbetet. Författarna valde begränsningar (limits): 
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högst 10 år gamla artiklar samt att språket skulle vara på engelska. Detta gjordes för att 

specificera sökningen ytterligare samt för att ta del av ändamålsenlig forskning (Polit & 

Beck 2016). Den boolenska sökkombinationen AND användes mellan samtliga sökord 

för att få fram relevanta studier och begränsa sökningen (Willman, Bahtsevani, Nilsson 

& Sandström 2016). Det framkom totalt 75 artiklar i sökningen, 32 artiklar valdes ut då 

de ansågs vara relevanta. Efter att samtliga artiklars resultat lästes valdes 15 artiklar ut 

som föreliggande studie bygger på, se tabell 1.  

 

2.3 Tabell 1. Databas, begränsningar (limits), sökdatum, söktermer, antal träffar & valda 

artiklar.  
Databas Begränsningar 

(limits) och 

sökdatum 

Söktermer Antal 

träffar 

Möjliga 

artiklar 

exklusive 

dubbletter 

Valda 

artiklar 

Medline via 
PubMed 

10 år, engelska  
2018-08-31 

Stroke [MeSH 
Major Topic] 
AND 
Experience 
(fritext) AND 
Qualitative 
research 
(MeSH) 

75 32 15  

Totalt:     32 15 

 

2.4 Urvalskriterier  

Inklusionskriterierna som användes i urvalet av vetenskapliga artiklar var att de skulle 

besvara litteraturstudiens syfte som var att beskriva personers upplevelser efter att ha 

drabbats av en stroke. Deltagarna i studierna ska ha insjuknat i stroke samt beskriva sina 

egna upplevelser av detta. Kriterierna är att studierna ska vara vetenskapliga, empiriska 

samt av kvalitativ ansats. Enligt Polit och Beck (2016) används kvalitativa studier för 

att få fram en djupare förståelse om ett visst ämne, studiens syfte ska besvaras utifrån 

resultatets innehåll. Vetenskaplighet bedömdes utifrån att artiklarna skulle vara 

uppbyggda enligt IMRAD, Introduktion, Metod, Resultat och Diskussion. Enligt Polit 

och Beck (2016) är denna struktur vanligt förekommande bland kvalitativa och 

kvantitativa studier för att organisera studiens struktur. Exkulsionskriterierna var 

artiklar av kvantitativ ansats då dessa inte var relevanta för studiens syfte. Andra 
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kriterier var att artiklarna inte skulle handla om behandling, effekt av behandling samt 

annat medicinskt innehåll.  

 

2.5 Urvalsprocess och utfallet av möjliga artiklar  

På databasen Medline via PubMed resulterade sökningen 75 antal träffar. Samtliga 

artiklars titel och abstract lästes igenom av båda författarna tillsammans för att sedan 

välja ut relevanta artiklar som kunde besvara studiens syfte samt för att exkludera de 

som inte besvarade syftet. Totalt 43 artiklar exkluderades på grund av att de inte avsåg 

att de kunde besvara studiens syfte på grund av att de handlade om anhöriga och inte 

avspeglade personers upplevelse av att ha drabbats av en stroke. Totalt valdes 32 

artiklar ut då författarna ansåg att dessa var relevanta. Vidare läste författarna 

individuellt och sedan tillsammans titel, abstract samt resultat för att kunna genomföra 

ett ytterligare urval. Under denna procedur exkluderades 17 artiklar då resultatet inte 

handlade om personers upplevelser utan hade ett stort fokus på anhörigas perspektiv, 

sjuksköterskors upplevelser, vårdgivarens perspektiv och behandling eller inte följde 

IMRAD, se figur 1 flödesschema. Totalt återstod 15 artiklar vars resultat avspeglade 

föreliggande studies syfte och ansågs därför som lämpliga att använda i denna 

litteraturstudie. Polit och Beck (2016) beskriver att forskning som används vid en 

litteraturstudie ska besvara studiens syfte.  

 

2.6 Flödesschema figur  

 
Figur 1. Flödesschema  

 

Totalt	75	artiklar.	
Titel	och	abstract	
lästes	igenom	på	

samtliga.	

43	artiklar	
exkluderades	då	
dessa	inte	kunde	
besvara	studiens	

syfte

32	artiklar	valdes	ut.	
Titel,	abstract	och	
resultat	lästes	

igenom	på	samtliga.	

17	artiklar	
exkluderades	då	
dessa	inte	kunde	
besvara	studiens	

syfte.		

Totalt	15	artiklar	
valdes	ut	som	

besvarade	studiens	
syfte	
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2.7 Dataanalys 

Författarna har i urvalsprocessen beskrivit att totalt 15 artiklar valdes ut. Författarna 

började med att läsa igenom samtliga artiklars titel, abstract och resultat, vidare 

översattes samtliga resultatdelar till svenska. Samtliga artiklar granskades av båda 

författarna först individuellt och sedan tillsammans. Översättningen färgkodades i olika 

färger och därefter i ett annat dokument för att kunna utforma olika teman som endast 

innefattade information som besvarar studiens syfte. I denna process granskades 

artiklarnas likheter och skillnader för att se vilka studier som innehöll liknande 

upplevelser och fick då olika färger. Under denna granskning uppstod fyra stycken 

huvudteman som resultatet i föreliggande studie presenteras under Förlorad identitet, 

Minskad autonomi, Social isolering och Vägen tillbaka. Enligt Polit och Beck (2016) är 

kodning en del av dataanalysen och resultaten som sedan framställs i olika teman. Den 

andra frågeställningen besvarades under rubriken Metodologisk aspekt-

datainsamlingsmetod. Författarna utformade även två olika tabeller i form av bilagor, i 

första bilagan presenteras artiklarnas metodologiska översikt som innefattar författare, 

publicerings år, studieland, titel, design och eventuell ansats, undersökningsgrupp och 

datainsamlingsmetod, se bilaga 1 metodologisk översikt. För att få fram denna 

information granskade båda författarna artiklarnas metodavsnitt och placerade 

informationen i nämnda bilaga 1. I nästa steg sammanställdes samtliga artiklars 

författare, syfte och huvudresultat sammanställdes av båda författarna, syftet översattes 

till svenska, se bilaga 2 resultatbeskrivning. Detta gjordes för att besvara syftet och 

frågeställningarna.  

 

3. Forskningsetiska överväganden  
Författarna har följt ett forskningsetiskt förhållningssätt som innebär att plagiering och 

falsifiering av resultat är otillåtet. Noggrannhet och objektivitet har efterföljts under hela 

arbetets gång. Resultatet bygger endast på personernas upplevelse av stroke samt 

resultat av datainsamlingsmetod. All data presenteras i resultatet vilket ger studien en 

god tillförlitlighet.  

 

4. Resultat  
Resultatet av föreliggande studie består av 15 vetenskapliga artiklar. Samtliga artiklar 

presenteras under huvudrubrikerna: Förlorad identitet, Minskad autonomi, Social 
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isolering och Vägen tillbaka. Resultatet av samtliga studiers metodologiska aspekt 

presenteras under huvudrubriken: Metodologisk aspekt - Datainsamlingsmetod.  

 

4. 1 Förlorad identitet 

Flera studier belyste deltagarnas upplevelser av att förlora sin identitet. Denna 

upplevelse kunde uppkomma genom ett förlorat självvärde, förlorad självkänsla, 

trötthet, minnesförlust, humörsvängningar, kommunikativa funktionsnedsättningar, 

fysiska nedsättningar, inte klarade av att arbeta, inte kunde ta rollen som förälder eller 

inte kunde styra sina extremiteter (Alaszewski & Wilkinson 2014; Ganesh, King-Shier, 

Hill & Campbell 2017; Klinke, Zahavi, Hjaltason, Thorsteinsson & Jónsdóttir 2015; 

Lou et al. 2017; Lund, Melhus & Sveen 2018; Thompson & Ryan 2009; White, Byon, 

Marquez, Sweetapple & Pollack 2013). Redan på sjukhuset visade sig upplevelsen av 

en förlust av sin identitet. Flera deltagare hade höga krav på sin återhämtning och 

strävade efter att kunna återgå till rollen som förälder eller till arbetet. Möten med 

vårdpersonal upplevdes som en stressfaktor då de blev påminda om sin sjukdom 

(Alaszewski & Wilkinson 2014). Deltagarna i arbetsför ålder upplevde det som ett 

personligt nederlag att de inte kunde försörja sin familj eller att se sin partner bli 

tvungen att göra alla hushållsuppgifter. Detta minskade självvärde deltagarna upplevde 

kunde i sin tur leda till en eventuell depression där även självmordstankar existerade 

(Ganesh et al. 2017; Norris, Allotey & Barrett 2012; Thompson & Ryan 2009). De 

deltagare som drabbades av pares upplevde det som att de drabbade kroppsdelarna inte 

tillhörde de själva. Då delar av deltagarnas kropp inte var kopplade till deras 

medvetenhet hade det en stor påverkan på personens upplevelse om sig själv. 

Upplevelsen av pares beskrevs som drömliknande och overklig. Trots att deltagarna 

kunde prata och beskriva sin pares så observerades det ofta att deltagarna i en del 

situationer helt glömde bort de medföljande begränsningarna (Dalvandi, Heikkilä, 

Maddah, Khankeh & Ekman 2010; Klinke et al. 2015).  

Deltagarna beskrev även hur de upplevde en förlorad kontroll över sina 

känslor samt att känslorna upplevdes starkare vilket kunde visas genom att deltagarna  

 började gråta lättare, fick humörsvängningar och ett nedsatt tålamod (Kouwenhoven, 

Kirkevold, Engedal & Kim 2012; Thompson & Ryan 2009). Trots att flera deltagare i 

studien var medvetna om sina humörsvängningar och dåliga tålamod kunde de inte 

förhindra utbrott gentemot sin partner vilket ledde till skuldkänslor, förtvivlan och en 
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lägre självkänsla. Rollerna förändrades också i relationen där den strokedrabbade 

upplevde sig som patient och den andra som vårdgivare. Kvinnliga deltagare upplevde 

irritation och maktlöshet då mannen i familjen fick ta över hushållsuppgifter som 

tidigare kvinnan alltid utfört. Kvinnorna i studien hade helt tappat intresset för personlig 

hygien och utseende där intresset för smink hår och kläder helt försvunnit. Flera 

deltagare nämnde även att deras utseende och asymmetrin i ansiktet ändrats vilket i sin 

tur resulterade i en stark ovilja att ha fysisk kontakt med sin partner. I studien beskrevs 

deltagarnas sexualitet, den sexuella funktionen och att lusten hade blivit kraftigt 

reducerad då deltagarna upplevde att de förlorat sin manliga respektive kvinnliga 

identitet (Thompson & Ryan (2009).  

Flera studier beskrev även att tröttheten påverkade deltagarnas identitet. 

Rollen i familjen eller i andra sammanhang blev förändrad då de inte kunde vara lika 

tillgängliga gentemot sin familj, vilket även kunde ge humörsvängningar. Självkänslan 

drabbades negativt då deltagarna ofta blev påminda om aktiviteter de inte längre kunde 

utföra på grund av tröttheten, där deltagarna upplevde en besvikelse över sig själva och 

att de kände sig värdelösa (Thompson & Ryan 2009; White et al. 2012).  

 

4.2 Minskad autonomi 

Att vara beroende av andra personer för att kunna utföra aktiviteter i dagligt liv 

upplevdes svårt och påfrestande för samtliga deltagare (Arkan, Beser & Ozturk 2018; 

Dalvandi et al. 2010; Ganesh et al. 2017; Kouwenhoven et al. 2012; Norris, Allotey & 

Barrett 2012; Satink, Josephsson, De swart & Nijhuis- van der Sanden 2016; Simeone, 

Savini, Cohen, Alvaro & Vellone 2014; Thompson & Ryan, 2009; White et al. 2012; 

White et al. 2013). Känslor som frustration över att inte längre klara av att utföra 

dagliga aktiviteter och vara beroende av hjälp resulterade i utbrott. Det var inte alltid lätt 

att acceptera situationen för deltagarna. De kände sig ofta värdelösa och som en börda 

gentemot sina partners. Flera deltagare upplevde att sina partners var överbeskyddande, 

exempelvis var de rädda att dem skulle ramla, vilket bidrog till en frustration hos 

deltagarna. Detta känslomässiga överbeskydd som deltagarna upplevde gjorde att de 

kände mer beroende av sin partner (Thompson & Ryan 2009). Det var även vanligt att 

känna skuldkänslor över hur deras partner eller andra familjemedlemmar behövde 

hjälpa dem med exempelvis toalettbesök eller måltid (Arkan, Beser & Ozturk 2018; 

Satink et al. 2016; Simeone et al. 2014; White et al. 2012; Thompson & Ryan 2009). 
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När deltagarna inte hade någon omsorgsservice ökade belastningen på familjen 

(Simeone et al. 2014). De kvinnliga deltagarna upplevde att toalettbesöken som något 

som de självständigt ville utföra. Detta berodde på förlustkänsla av integritet och att 

behöva vara en börda för de personerna som hjälpte till (Norris, Allotey & Barrett 

2012).  Den största förändringen var att gå från att vara oberoende till att vara en högst 

beroende patient, vilket beskrevs vara deprimerande (Kouwenhoven et al. 2012).  

Flera deltagare upplevde en minskad autonomi och skuldkänslor på grund 

av tröttheten som de fick efter insjuknandet. En stor utmaning var att försöka återuppta 

dagliga aktiviteter tillsammans med sina partners då all energi var borta. Yngre 

drabbade som fortfarande arbetade beskrev tröttheten som ett hinder för dem att klara av 

att återvända till jobbet. Utmattning beskrevs som en stor utmaning för deltagarna likväl 

svårigheter att inte klara av att planera aktiviteter i och med att de inte kunde förutsäga 

hur de skulle må den dagen (Thompson & Ryan 2009). Till följd av komplikationer 

såsom pares, svaghet, obalans och immobilitet behövde deltagarna hjälp med aktiviteter 

i dagligt liv såsom att sköta hygien, toalettbesök samt måltidssituationer (Dalvandi et al. 

2010; Doyle, Bennett, Dudgeon 2013). Att inte klara av att kommunicera fullständigt 

upplevdes som en rädsla, i detta fall handlade det om att inte kunna besvara frågor, 

glömma bort ord eller inte kunna uttrycka sin vilja eller känslor (Kouwenhoven et al. 

2012).  

 

4.3 Social isolering 
Flera av deltagarna beskrev att de valde att isolera sig och anledningen kunde vara 

kognitiva förändringar, ändrat humör, sämre ekonomiska förutsättningar, 

kommunikationsproblem, psykiska funktionsnedsättningar, fysiska 

funktionsnedsättningar, trötthet eller en avsaknad av transportmedel (Alaszewski & 

Wilkinson 2014; Ganesh et al. 2017; Kouwenhoven et al. 2012; Satink et al. 2016; 

White et al. 2012). I början då deltagarna kommit hem upplevde de sin förlorade 

mentala och fysiska förmåga som chockartad. Att ha drabbats av en stroke upplevdes 

som skrämmande och hade en stark inverkan på deras vardagliga liv samt på deras 

personlighet och relation till andra (Alaszewski & Wilkinson 2014). 

Kommunikationsproblematik som stroke kan leda till att det resulterade i en viss rädsla 

att inte klara av att besvara någon som ställer en fråga, inte hitta orden eller inte kunna 

uttrycka sina viljor eller känslor. Detta var även en anledning till varför flera deltagare 
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valde att stanna hemma istället för att träffa andra människor. Känslan att vara fångad i 

sin kropp gjorde att flera deltagare både upplevde sig isolerade och isolerade sig 

självmant. Flera deltagare i samma studie upplevde sina kroppsliga förändringar som 

orsak till att de kände sig isolerade eller fångade i sin egen kropp (Kouwenhoven et al. 

2012).  

Tidigare vardagliga aktiviteter som inte längre gick att utföra upplevdes 

som en förlust i deras vardag. Inaktivitet och frustration blev en del av deras nya vardag 

då de inte längre kunde delta i aktiviteter på grund av sina symtom blev en isolerande 

faktor (White et al. 2013). En annan isolerande faktor var trötthet. Eftersom tröttheten 

kunde vara väldigt oberäknelig begränsades deltagarna i flera avseenden. Tröttheten 

påverkade också deltagarnas förmåga att planera aktiviteter då de inte kunde veta till 

vilken grad de skulle klara av att utföra dessa (White et al. 2012). 

 

4.4 Vägen tillbaka  
Flera studier beskrev att flera av deltagarna upplevde att livet saktades in efter 

insjuknandet, deras förmåga att röra sig, kognitiva funktioner och beslutsprocess. De 

fysiska funktionsnedsättningarna upplevdes bli bättre med tiden i och med att deltagarna 

gjorde framsteg i sin rehabilitering (Norris, Allotey & Barrett 2012; Satink et al. 2016; 

Simeone et al. 2014). Rehabiliteringsvården upplevdes viktigast för deltagarnas 

återhämtning (Dalvandi et al. 2010; Lou et al. 2017). Dock upplevde deltagarna i 

arbetsför ålder att rehabiliteringen mest var inriktad för äldre pensionärer (Lou et al. 

2017). I hemmet kunde deltagarna själva utmana och testa sina egna förmågor, jämförde 

hur väl de lyckades utföra olika uppgifter före och efter insjuknandet. Deltagarna 

tenderade även att försöka ta sig runt de hinder som uppstod med deras fysiska 

begränsningar via nya tillvägagångssätt. Desto fler hinder de lyckades ta sig runt med 

nya tillvägagångssätt desto modigare blev deltagarna att prova nya aktiviteter som 

initialt deltagarna upplevde som svåra och kände oro inför (Lou et al. 2017; Satink et al. 

2016). En anledning till att deltagarna kunde uppleva ett visst lugn vid utskrivning var 

att de fick informationen om vad som kunde bli annorlunda efter en stroke, samt att 

deltagarna visste att ett stroketeam skulle kontakta dem inom några dagar efter 

utskrivning (Lou et al. 2017). Uppmuntran från personalen gjorde att deltagarna kände 

sig motiverade för att uppnå en förbättring och förändrad livsstil (White et al. 2013).  
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Hoppet upplevdes som centralt för återhämtningen och familj samt vänner 

beskrevs i en studie som en viktig faktor när det gällde att ha hoppet uppe för 

återhämtning (Doyle, Bennett, Dudgeon 2013). Över tid så upplevde sig deltagarna 

även att de blev bättre på att hantera den påverkan tröttheten hade på deras liv genom att 

ändra sina dagliga rutiner. Under det första året efter en stroke rapporterade några 

deltagare att tröttheten blivit mildare medan för majoriteten så upplevdes den dock som 

oföränderlig. Flera deltagare använde sig av knep för att försöka spara energi till en mer 

energikrävande aktivitet genom vila (White et al. 2012). Deltagare hade gjort 

livsstilsförändringar för att hantera urininkontinens på bästa möjliga sätt, till exempel 

kontrollera sin egen tömning och ta med ett extra ombyte. Dessa åtgärder upplevde 

deltagarna hjälpte dem i deras vardag (Arkan, Beser & Ozturk 2018). Gruppmötena 

ämnade för strokepatienter upplevdes hjälpa de som drabbats av stroke. Förutom 

gemenskap var dessa möten utbildande och lärorika då deltagarna fick dela med sig av 

sina olika strategier och upplevelser, och ta del av andras strategier och upplevelser 

(Lund, Melhus & Sveen 2018; White et al. 2013). 

 

4.5 Metodologisk aspekt - Datainsamlingsmetod  
Samtliga studier använde sig av intervjuer som datainsamlingsmetod, ett fåtal har även 

kombinerat observationer till intervjuerna, se bilaga 1. I åtta av 15 studier användes 

semi-strukturerade intervjuer (Arkan, Beser & Ozturk 2018; Dalvandi et al. 2010; 

Doyle, Bennett & Dudgeon 2014; Ganesh et al. 2016; Lou et al. 2016; Lund, Melhus & 

Sveen 2017; White et al. 2013; White et al. 2012). Längden på intervjuerna framgick i 

fem av dessa åtta studier (Arkan, Beser & Ozturk 2018; Doyle, Bennett & Dudgeon, 

2014; Lou et al. 2016; Lund, Melhus & Sveen 2017; White et al. 2012; White et al. 

2013). I tre av dessa åtta studier kombinerades både semi-strukturerade intervjuer och 

öppna frågor. Tidslängden på intervjuerna finns nämnda, se bilaga 1 (Arkan, Beser & 

Ozturk 2018; Doyle, Bennett & Dudgeon 2014; Lou et al. 2016). I en av intervjuerna 

kombinerades tvärsnittsintervjuer och semi-strukturerade intervjuer (White et al. 2012) 

och i en annan studie användes både semi-strukturerade intervjuer och generella frågor 

(Dalvandi et al. 2010). En studie använde guidade intervjuer vid tre olika tillfällen 

(Alaszewski & Wilkinson 2014). I två av 15 studier användes djupintervjuer 

(Kouwenhoven et al. 2011; Norris, Allotey & Barrett, 2012). Observationer och öppna 

intervjufrågor fyra till åtta timmar/dag användes i en av 15 studier (Klinke et al. 2015). I 
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ytterligare en studie användes observationer och intervjuer, dock specificerades inte 

vilken typ av intervju som förekom (Satink et al. 2016). I en studie användes ansikte 

mot ansikte intervjuer (Thompson & Ryan 2009) medan en annan studie använde sig av 

öppna frågor som intervju (Simeone et al. 2014). 

 

5. Diskussion  
5.1 Huvudresultat 
 Personer som drabbats av stroke upplevde en förlorad identitet. De upplevde att de 

förlorat sin tidigare roll de haft i livet vilket kunde uttrycka sig i förstärkta emotionella 

upplevelser. Komplikationer som trötthet och kvarstående funktionsnedsättningar hade 

en stor inverkan i vardagen för deltagarna och även på ekonomin på grund av 

sjukskrivningar. Även den psykiska påverkan upplevdes stor för deltagarna, 

kommunikationssvårigheter och att vara beroende av andra människor skapade 

frustration. Flera beskrev att sjukdomen påverkat dem att isolera sig, att de kände sig 

fångade i sin egen kropp på grund av funktionsnedsättningarna, tröttheten och afasin. 

Trots funktionsbegränsningarna och att deras stroke förändrat vardagen såg flertalet 

ändå ett hopp samt möjligheter och beskrev en glädje samt lättnad över de små stegen i 

återhämtningen. En annan viktig aspekt som nämndes var gruppmöten med andra 

drabbade av stroke som gjorde situationen mer hanterbar, begriplig och meningsfull. 

Den mest förekommande datainsamlingsmetoden var semi-strukturerade intervjuer som 

användes i åtta av 15 studier.  

 
5.2 Resultatdiskussion 
Enligt Socialstyrelsen (2016) överlevde 19 600 personer stroke år 2016. Det är därmed 

en stor patientgrupp där sjuksköterskans omvårdnad har en betydande roll. Jönsson 

(2012) påpekar att sjuksköterskan ska vara lyhörd och involverad i patientens 

vårdplanering för att tillgodose patientens funktionsförmåga, något som är centralt för 

rehabiliteringen av personer som drabbats av stroke. Enligt Antonovsky (2005) kan en 

person ha svag KASAM om dennes livssituation inte känns begriplig, hanterbar eller 

meningsfull. I Antonovskys teori beskrivs begreppet begriplighet som att personen vet 

om vad som hänt och det som händer är inte oväntat eller oförklarligt. Troligtvis var 

samtliga deltagare medvetna om att de drabbats av stroke vilket ökade deltagarnas 

begriplighet över sin situation. Dock var flera av deltagare helt omedvetna om vad den 
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stora trötthet som påverkade deras livssituation negativt orsakats av (White et al. 2012). 

Tröttheten upplevdes alltså obegriplig för deltagarna då de inte kunde förstå vad denna 

berodde på. Jönsson och Wallin (2014) beskriver att information om diagnosen till 

patienten är viktig för att symtomen och motgångarna ska kännas mer begriplig. För 

sjuksköterskan är det viktigt att ha kunskap om, och i tidigt skede informera patienten 

om de kvarstående symtom som kan upplevas för att patienterna bättre ska kunna 

begripa och hantera sin situation. 

Flera artiklar belyste deltagarnas upplevelse av att förlora sin identitet 

(Alaszewski & Wilkinson 2014; Ganesh et al. 2017; Klinke et al. 2015; Lou et al. 2017; 

Lund, Melhus & Sveen 2018; Thompson & Ryan 2009; White et al. 2013), med 

förstärkta emotionella upplevelser såsom humörsvängningar, ledsamhet och dåligt 

tålamod som följd (Kouwenhoven et al. 2012; Thompson & Ryan 2009). Utbrotten 

kunde gå ut över deltagarnas anhöriga och medförde känslor av skuld, förtvivlan och en 

lägre självkänsla då de inte längre kunde hantera sina känslor (Thompson & Ryan 

2009). Utifrån personernas upplevelser av identitetsförlust, känsloutbrott och lägre 

självkänsla kan tolkas som att personerna i detta fall hade en svag KASAM, då de hade 

svårigheter med att hantera sin nya livssituation och se mening i vardagen (Antonovsky 

2005).  

Att vara beroende av andra personer för att kunna utföra aktiviteter i 

dagligt liv upplevdes svårt och påfrestande av samtliga deltagare (Arkan, Beser & 

Ozturk 2018; Dalvandi et al. 2010; Ganesh et al. 2017; Kouwenhoven et al. 2012; 

Norris, Allotey & Barrett 2012; Satink et al. 2016; Simeone et al. 2014; Thompson & 

Ryan, 2009; White et al. 2012; White et al. 2013). Flera upplevde skuldkänslor 

gentemot sin partner eller andra familjemedlemmar när de behövde hjälp med 

exempelvis ett toalettbesök eller måltid och i värsta fall kunde dessa känslor resultera i 

utbrott (Arkan, Beser & Ozturk 2018; Satink et al. 2016; Simeone et al. 2014; White et 

al. 2012; Thompson & Ryan 2009). Tidigare forskning visar att 25 % behöver hjälp 

med aktivitet i dagligt liv ett år efter insjuknande i stroke (Appelros 2012). Till exempel 

sväljsvårigheter är vanligt förekommande (Medin et al. 2010). Flera beskrev 

att det inte var lätt att acceptera behovet av hjälp vilket kan tolkas som svårigheter för 

deltagarna att hantera sin situation (Antonovsky 2005). De deltagarna som befann sig i 

arbetsför ålder blev ekonomiskt utsatta då de inte längre kunde försörja sig själv och sin 

familj. Att be om ekonomisk hjälp upplevdes skamfullt (Ganesh et al. 2017). 
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Deltagarnas KASAM blev därav negativt påverkat då de upplevde en stor stressfaktor 

över att hantera sin ekonomi.  

Afasi drabbar en av tre som får en stroke (Dark & Sander 2014). Flera 

deltagare valde att självmant isolera sig på grund av kommunikationssvårigheter då de 

inte kunde förlita sig på sina kommunikativa förmågor gentemot andra människor 

(Kouwenhoven et al. 2012). Deltagarna hade alltså inblick i sina 

kommunikationssvårigheter, de var begripliga, men trots detta upplevdes situationen 

inte som hanterbar för att klara av att delta i sociala sammanhang. En annan faktor som 

kunde leda till att deltagarna isolerade sig var tröttheten. White et al. (2012) beskrev att 

tröttheten upplevdes oberäknelig vilket begränsade deltagarnas förmåga att planera in 

aktiviteter då de inte visste huruvida de skulle må den dagen. Enligt Antonovsky (2005) 

har deltagarna därmed svår att hantera sin situation. Vidare förklarar även Stokes, O 

Connell och Murphy (2011) att det finns ett tydligt samband mellan trötthet och 

depression. Tröttheten var troligtvis en bidragande faktor till depression och att detta i 

sin tur kunde reducera deltagarnas KASAM (Antonovsky 2005). Detta i samstämmighet 

till tidigare forskning då Merlo et al. (2013) påpekar att tröttheten som kan drabba 

strokepatienter kan bidra med frustration då den påverkade patientens livskvalitet 

negativt. Tröttheten är alltså en stor utmaning för personer som drabbats av stroke och 

det är av och enligt Florin (2014) är det av stor vikt att sjuksköterskan klarar av att 

identifiera personernas omvårdnadsbehov.  

De fysiska funktionsnedsättningarna upplevdes bli bättre med tiden i och 

med att deltagarna gjorde framsteg i sin rehabilitering (Norris, Allotey & Barrett 2012; 

Satink et al. 2016; Simeone et al. 2014). Sjuksköterskan har ett viktigt ansvar gällande 

återhämtningen efter en stroke (Clark 2014). Jönsson och Wallin (2012) påpekar vikten 

av information för att återhämtningen ska kännas mer begriplig vilket i sin tur kan 

stärka personens KASAM. Alaszewski och Wilkinson (2014) menar att deltagarnas 

tankesätt ändrades med tiden, stressen över hur framtiden skulle se ut minskade. 

Dalvandi et al. (2010) beskrev att rehabiliteringsvården upplevdes viktigast. Deltagarnas 

KASAM stärks troligtvis i och med att de lär sig hantera, begripa och se meningen i 

deras vardag trots kvarstående komplikationer som funktionsnedsättningar och 

kommunikationsproblem. Antonovsky (2005) beskriver att det som inträffat personen 

inte längre upplevs kaotisk utan begripligt. 
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 Även gruppmötena för strokedrabbade upplevdes meningsfulla. Där 

kunde deltagarna få råd och kunskap om hur olika situationer kunde hanteras genom att 

dela med sina upplevelser med varandra (Lund, Melhus & Sveen 2018; White et al. 

2013). Dessa möten skapade en gemenskap mellan deltagarna, att dela kunskap och 

upplevelser med varandra ökade troligtvis möjligheten att kunna hantera sin situation 

och känna begriplighet och meningsfullhet.  

 
 
Metodologiska aspekt - Datainsamlingsmetod  
I åtta av 15 studier användes semi-strukturerade intervjuer (Arkan, Beser & Ozturk 

2018; Dalvandi et al. 2010; Doyle, Bennett & Dudgeon 2014; Ganesh et al. 2016; Lou 

et al. 2016; Lund, Melhus & Sveen 2017; White et al. 2012; White et al. 2013). Semi-

strukturerade intervjuer används i kvalitativa studier då forskaren förutbestämt frågan 

men inte svaret. Deltagarna ska få tala frispråkigt och få dela med sig om sina 

upplevelser med egna ord. Intervjuerna brukar inledas med mer generella frågor för att 

sedan bli mer specifika (Polit & Beck 2016). Valet av semi-strukturerade intervjuer kan 

ha haft en betydande roll för studiernas resultat genom att deltagarna då får möjlighet att 

fritt tala om sina upplevelser vilket är betydelsefullt vid en kvalitativ studie. I tre av åtta 

studier kombinerades semi-strukturerade intervjuer och öppna frågor (Arkan, Beser & 

Ozturk 2018; Doyle, Bennett & Dudgeon 2014; Lou et al. 2016). Öppna frågor tillåter 

deltagaren att besvara frågan med sina egna ord och är influerade med en berättande 

modell (Polit & Beck 2016). Vilket kan leda till att deltagarna vill öppna upp sig och 

berätta om sina upplevelser. Dock kan en risk vara att frågorna är för generella så att 

syftet till studien blir svårt att besvara.  

 

5.3 Metoddiskussion 

Samtliga artiklar till denna studie framkom på databasen Medline via PubMed. Medline 

via PubMed, som enligt Polit och Beck (2016) är ämnad för omvårdnadsforskning, 

erbjöd mer än tillräckligt med material för att tillgodose behovet av artiklar. I och med 

att sökningen genererade 32 möjliga artiklar och slutligen totalt 15 artiklar som kunde 

besvara studies syfte kan detta anses vara tillräckligt för föreliggande studie. Att bara 

använda sig av en databas kunde dock i efterhand enligt författarna anses vara en 

svaghet då en till databas hade kunnat generera fler relevanta artiklar. Polit och Beck 

(2016) nämner att CINAHL är en annan förekommande databas som är central vid 
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omvårdnadsforskning, dock inte lika stor som PubMed. För att få fram en värdeneutral 

sökning till resultatet användes sökord som var specifika med värdeneutrala vilket 

författarna anser är en styrka i och med att resultatet inte kunde vinklas åt någon 

riktning. Polit och Beck (2016) beskriver att sökord ska vara ändamålsenliga för syftet.  

Att använda sig av engelska som limits, kan ses både som en styrka och svaghet. En 

styrka då artiklar från alla delar av världen nu kunnat blivit en del av resultatet medan 

svagheten är att svenska är författarnas modersmål och feltolkningar av resultat då kan 

göras när språket är på engelska. Resultatet färgkodades som enligt Polit & Beck (2016) 

kan användas för att få fram teman. Det säkerställdes även att allt togs upp i 

föreliggande studies resultat så att ingen information valdes bort. Valet av att bearbeta 

artiklarna individuellt och sedan tillsammans motverkade missförståelse av text då 

möjligheten till diskussion fanns när oklarheter uppstod samt för att se så författarnas 

tolkningar överensstämde.  

 

5.4 Kliniska implikationer och förslag på fortsatt forskning  

Personer som har drabbats av stroke upplever, ofta på grund av kvarstående 

komplikationer, att de förlorar sin identitet, att det är påfrestande att vara beroende av 

andra och att de självmant isolerar sig. I studierna framkom det dessutom att deltagare i 

vissa fall inte förstod varför de hade en viss komplikation. Allt detta kan leda till en 

svag KASAM. Därav är det av stor vikt att sjuksköterskan har kunskap om de 

komplikationer som en stroke kan medföra och de upplevelser som dessa 

komplikationer kan leda till. Sjuksköterskan behöver denna förståelse för att ge en god 

omvårdnad och kunna förmedla den kunskapen till patienten. Eftervården var 

uppskattad och gav trygghet till de deltagare som hade tillgång till det, vilket är viktigt 

att beakta i vårdplaneringen. Då det är vanligt att påverkas av flera olika komplikationer 

efter en stroke som på olika sätt begränsar individen behövs en lång eftervård för att 

möta de utmaningar som kommer för patienten och för att stärka KASAM.  

För att sjuksköterskan ska kunna tillgodose patientens omvårdnad på bästa 

sätt behövs mer forskning, gällande problem och upplevelser efter en stroke. En ökad 

förståelse kan generera att patienten kan få en bättre information om sitt 

sjukdomstillstånd vilket kan stärka KASAM. En annan intressant aspekt är att 

undersöka hur yngre personer i arbetsför ålders upplevelser av att ha drabbats av en 

stroke. Då stroke ökar bland yngre och det i föreliggande studie framkom att 
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rehabiliteringsvården upplevs mer anpassad till pensionärer så verkar detta vara ett 

eftersatt område där mer forskning behövs.  

 

5.5 Slutsats  
Stroke är en folksjukdom som upptar flest vårdplatser i Sverige. Samtliga deltagare 

beskrev upplevelser av förlust av sin identitet, minskad autonomi samt social isolering 

till följd av komplikationer som uppstod efter en stroke. Trots dessa omständigheter 

upplevde flera deltagare glädje, hopp och motivation. För sjuksköterskan är det viktigt 

att ha kunskap om, och i tidigt skede informera patienten om de kvarstående symtom 

som kan upplevas för att personerna bättre ska kunna begripa och hantera sin situation. 
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Bilaga 1 Metodologisk översikt  
Författare, 

publ.år & 

studieland 

Titel Design och ansats Undersökningsgrupp Data-insamlingsmetod Dataanalys   

Alaszewski & 
Wilkinson  
 
2014 
 
England 
 

The paradox of hope 
for working age 
adults recovering 
from stroke 

Beskrivande design, 
 kvalitativ ansats 

Personer som diagnostiserats med 
stroke inom 3 månader.  
N= 43 
15 kvinnor, 28 män.  
21–60 år.   

Guidade intervjuer (3 tillfällen) 
(tid angavs ej) 

Deduktiv och induktiv analys 
(Saldana)  

Arkan, Beser & 
Ozturk 
 
2018 
 
Turkiet  
 

Experiences related 
to urinary 
incontinence of 
stroke patients: A 
Qualitative 
Descriptive Study 

Beskrivande design,  
kvalitativ ansats  

Personer som diagnostiserats med 
stroke och har urininkontinens.  
N= 15  
Kön framkommer inte.  
Medianålder 67,93 år.  

Semi-strukturerade intervjuer 
och öppna frågor (20–64 
minuter).  

Kvalitativ innehålls analys 

Dalvandi, 
Heikkilä, 
Maddah, 
Khankeh & 
Ekman 
 
2010  
 
Iran  
 

Life experiences after 
stroke among Iranian 
stroke survivors  

Beskrivande design,  
kvalitativ ansats  

Personer som diagnostiserats med 
stroke senaste 3–6 månaderna och 
blivit utskrivna från sjukhuset 
under februari 2007 till juli 2007. 
N= 10.  
4 kvinnor, 6 män. 
55–70 år.  
 

Semi-strukturerade intervjuer 
och generella frågor (tid angavs 
ej) 

Grounded theory 
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Doyle, Bennett & 
Dudgeon.  
 
2014 
 
USA 

Upper limb post-
stroke sensory 
impairments: the 
survivor’s experience  

Beskrivande design,  
kvalitativ ansats   

Personer som har diagnostiserats 
med stroke.  
N= 15 
3 kvinnor, 12 män.  
30–78 år.  
 
 

Semi-strukturerade intervjuer 
och öppna frågor (30–90 
minuter)  

Kvalitativ innehållsanalys 
(Ritchie, Spencer & Connor)  

Ganesh, King-
Shier, Manns, 
Hill & Campbell 
 
2016 
 
Kanada 
 

Money is brain: 
Financial barriers and 
consequences for 
canadian stroke 
patients.  

Beskrivande design, 
 kvalitativ ansats 

Personer som diagnostiserats med 
stroke och har ekonomiska 
problem.  
N= 6 
5 kvinnor, 1 man 
42–73 år.  

Semi-strukturerade intervjuer 
(tid angavs ej) 

Grounded theory (Charmaz)  

Klinke, Zahavi, 
Hjaltason, 
Thorsteinsson & 
Jónsdótter 
 
2015 
 
Island 
 

”Getting the left 
right”: The 
experience of 
hemispatial neglect 
after stroke 

Beskrivande design  
Kvalitativ ansats  

Personer som diagnostiserats med 
stroke.  
N= 12 
8 kvinnor, 4 män.  
36–76 år.  

Observationer (4–8 timmar/dag) 
och öppna intervjufrågor  

Femenologisk temaanalys 
(Klinke et al.) 

Kouwenhoven, 
Kirkevold, 
Engedal & Kim  
 
2011 
 
Norge 
 

‘Living a life in 
shades of grey’: 
experiencing 
depressive symptoms 
in the acute phase 
after stroke 
 

Beskrivande design,  
kvalitativ ansats  

Personer som första gången 
drabbats av en stroke.  
N=9.  
6 kvinnor, 3 män.  
30–85 år.  
 

Djup intervjuer (45–90 
minuter).  

Tematisk intervjuguide  
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Lund, Melhus & 
Sveen 
 
2017 
 
Norge 

Enjoyable company 
in sharing stroke 
experiences; - 
lifestyle groups after 
stroke 

Utforskande design,  
kvalitativ ansats  

Personer som har diagnostiserats 
med stroke och deltagit i 
gruppsamtal i 9 månader.  
N= 6 
2 kvinnor, 4 män.  

Semi-strukturerade intervjuer 
(60 minuter)  

Kvalitativ innehållsanalys 
(Rinkmann & Kvale)   

Lou, Carstensen, 
Möldrup, Shahia, 
Zakharia & 
Nielsen 
 
2016 
 
Danmark 
 

Early supported 
discharge following 
mild stroke: a 
qualitative study of 
patients’ and their 
partners’ experiences 
of rehabilitation at 
home 

Beskrivande design, 
Kvalitativ ansats  

Personer som diagnostiserats med 
stroke 3–6 veckor efter 
insjuknandet och som bor hemma 
tillsammans med en partner, inte 
har något behov av assistans.  
N= 22 
7 kvinnor, 15 män 
 

Semi-strukturerade intervjuer 
med öppna frågor (30–60 
minuter)  

Tematisk intervjuguide  

Norris, Allotey & 
Barrett  
 
2012 
 
Indonesien  
 
 
 

It burdens me: the 
impact of stroke in 
central Aceh, 
Indonesia 

Utforskande design,  
kvalitativ ansats  

Personer som diagnostiserats med 
stroke, har funktionshinder till 
följd av detta. Låg 
socioekonomisk grupp.  
N= 11 
7 kvinnor, 4 män.  
18 vårdare.  

Djup-intervjuer (tid angavs ej) Tematisk intervjuguide (Braun 
& Clark) 

Satink, 
Josephsson, 
Zajec, Cup, De 
Swart & Nijhuis-
van der Sanden 
 
2016 
 
Nederländerna 
 

Self-managment 
develops through 
doing of everyday 
activities-a 
longitudinal 
qualitative study of 
stroke survivors 
during two years 
post-stroke 

Beskrivande design,  
kvalitativ ansats 

Personer som har diagnostiserats 
med sin första stroke och har bott 
hemma minst 3 månader efter 
insjuknandet.  
N= 10 
6 kvinnor, 4 män  
Födda år 1935–1958. 

Observationer och intervjuer (4 
timmar/ tillfälle) 3, 6, 9 och 21 
månader efter stroke.  

Konstant komparativ metod, 
djupanalys 
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Simeone, Savini, 
Cohen, Alvaro & 
Vellone 
 
2014 
 
Italien 

The experiences of 
stroke survivors three 
months after being 
discharged home: A 
phenomenological 
investigation  

Beskrivande design,  
kvalitativ ansats  

Personer som diagnostiserats med 
stroke från en tidigare kvantitativ 
studie.  
N= 15 
3 kvinnor, 12 män.  
 

Öppna frågor (intervjuer) (tid 
angavs ej) 

Fenomenologisk analys (Cohen, 
Kahn & Steeves)  

Thompson & 
Ryan 
  
2009 
  
Storbritannien 
 

The impact of stroke 
consequence-s on 
spousal relationships 
from the perspective 
of the person with 
stroke  
 

Beskrivande design, 
kvalitativ ansats 
 

 Personer som diagnostiserats med 
stroke, tidigare varit självständiga 
i aktiviteter innan stroke 
inträffade. N= 18. 
6 kvinnor, 9 män.  
33–78 år. 
 

Ansikte mot ansikte intervjuer 
(25 minuter)  

Kvalitativ innehållsanalys 
(Morse & Field)  

White, Byon, 
Marquez, 
Sweetapple & 
Pollack 
 
2013 
 
Australien 
 
 
 

Masterstroke: a pilot 
group stroke 
prevention program 
for community 
dwelling stroke 
survivors 

Mixad metod design, 
kvalitativ ansats  

Personer som har diagnostiserats 
med stroke och vilja delta i 
masterstroke grupprogrammet. 
Inte ha tillgång till annan 
rehabiliteringshjälp.  
N= 9. 
2 kvinnor, 7 män.  
53–80 år.  
 
 

Semi-strukturerade intervjuer 
(30–45 minuter) 

Tematisk intervjuguide 
(Wesserman, Clair & Wilson)  
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White, Gray, 
Magin, Attia, 
Sturm, Carter & 
Pollack 
 
2012 
 
Australien 
 
 
 
 

Exploring the 
experience-s of post-
stroke fatique in 
community dwelling 
stroke survivors: a 
prospective 
qualitative study 

Kohort design, 
kvalitativ ansats  

Personer som har diagnostiserats 
med stroke.  
N= 31 
14 kvinnor, 17 män.  
37–94 år.  

Tvärsnittsintervjuer & 
semistrukturerade-intervjuer 3, 
6, 9 & 12 månader efter stroke. 
(45–90 minuter)  

Tematisk intervjuguide utifrån 
grounded therory (Pandit & 
Krefting)  

 

Bilaga 2 Resultatbeskrivning  

Författare  Syfte Huvudresultat  

Alaszewski & Wilkinson  
 

Syftet var att undersöka hur hopp för vuxna i arbetsförålder 

återhämtar sig från en stroke.  

Upplevelsen var initialt skrämmande. Det fanns en stor 

stressfaktor i att bli återhämtad så fort som möjligt för att komma 

tillbaka in i arbetet. I hemmet blev deltagarna ständigt påminda 

över deras nedsatta förmågor vilket skapade en stor stresskänsla.  

Arkan, Beser & Ozturk 
 

Att bidra med mer omvårdnadsvetenskap genom att ge en 

bättre förståelse av patienternas urininkontinens-upplevelser 

efter en stroke. 

Urininkontinens till följd av stroke påverkar individen och dess 

närmaste omgivning. Flera livsstilsförändringar krävdes för att 

hantera urininkontinensen. Psykologiska problem samt 

ekonomiska problem förekom hos flera deltagare på grund av 

urininkontinensen. 
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Dalvandi, Heikkilä, Maddah, 
Khankeh & Ekman 
 

Syftet var att belysa hur stroke överlevande upplever livet 

efter en stroke.  

Deltagarna upplevde ett otillräckligt stöd ekonomiskt och socialt. 

Det fanns brister gällande rehabilitering och utbildningen. De 

fysiska och psykiska problemen ledde till funktionsnedsättningar 

där vanligaste problemet var förlamning, förlustkänsla i nedre 

extremiteter etc. Samtliga deltagare upplevde sorg då de inte 

kunde arbeta, utöva tidigare aktiviteter och var beroende av andra 

familjemedlemmar.  

 

Doyle, Bennett & Dudgeon.  
 

Syftet med denna studie var att beskriva stroke överlevandes 

upplevelser av sensoriska störningar, dess inverkan, liksom 

deras upplevelser av sensorisk rehabilitering och 

återhämtning.  

Deltagarna i studien ansåg att deras rehabilitering ignorerade 

deras problem med sin övre extremitet. Hoppet om återhämtning 

fanns med deltagarna då de själva upplevde förbättringar på vissa 

områden. Deltagarna uttryckte problematik i att kunna utföra 

önskade aktiviteter och hade en stor önskan om att återfå 

motoriska funktioner.  

Ganesh, King-Shier, Manns, Hill & 
Campbell 
 

Syftet med denna pilotstudie var att förstå vilka typer av 

ekonomiska svårigheter som finns i denna befolkning för att 

kunna underlätta för framtida forskningar av detta problem.  

Den ekonomiska situationen blev negativt påverkad för 

deltagarna som i sin tur påverkade deltagarnas mentala hälsa. 

Några deltagare hade inte råd med den eftervård de behövde och 

inte heller mediciner eller nyttig mat. Flera deltagare dolde sina 

ekonomiska problem för familj och vårdpersonal. 

Klinke, Zahavi, Hjaltason, 
Thorsteinsson & Jónsdótter 
 

Syftet var att undersöka hur hemispatal neglect stör den högra 

hjärnhalvans påverkan på patientens upplevelser av sig själv, 

andra och världen inom den första månaden efter en stroke.  

Deltagarna saknade orientering i sin egen kropp samt i rum. De 

sökte ofta sammanhang i situationer vilket kunde ge en känsla av 

ensamhet, sårbarhet och frustration. De upplevde stor förvirring 

över sin vänstra sida och hade svårt att hålla fokus åt vänster.   

Kouwenhoven, Kirkevold, Engedal 
& Kim  

Syftet var att beskriva den upplevelsen av stroke överlevare Efter stroke upplevde deltagarna att depressiva symtom bidrog 
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 som lider av depressiva symtom i den akuta fasen.  med att de kände sig begränsade, beroende av andra och förlorade 

sin identitet. De kroppsliga förändringarna bidrog med en känsla 

av instängdhet och isolation. Efter den akuta fasen i stroke så var 

deltagarnas funktionsnedsättningar en stor bidragande orsak till 

varför de upplevde depressiva symtom. Aktiviteter som tidigare 

varit meningsfulla gick inte längre att utföra.  

Lund, Melhus & Sveen 
 

Syftet var att undersöka hur deltagarna involverade sig i 

personcentrerade grupper efter stroke  

Deltagarna uppskattade gruppmötena då de kunde dela med sig, 

pusha varandra, ge stöd och stärka deras självbild. Gruppmötena 

gav även känsla att tillhöra, utveckla strategier för att utvecklas 

och hantera deras stroke. 

Lou, Carstensen, Möldrup, Shahia, 
Zakharia & Nielsen 
 

Syftet var att undersöka hur milda strokepatienter och deras 

anhöriga upplever och hanterar vardagen i ett sammanhang av 

tidigt stöd.  

Deltagarna kände sig trygg i att komma hem tidigt efter stroke på 

grund av stor tillit till sjukvårdspersonalen. De upplevde hemmet 

som platsen där de kunde hela sig, prova och utmana sig själv. 

Flera deltagare upplevde stort hopp om full återhämtning.  

Norris, Allotey & Barrett  
 

Syftet med denna studie var att undersöka den subjektiva 

upplevelsen av stroke i centrala Aceh.  

Deltagarna upplevde att stroke påverkat deras liv på flera sätt. Det 

uppstod flera problem med att utföra dagliga aktiviteter som att 

äta eller toalettbesök. Speciellt kvinnorna upplevde påverkan på 

integriteten då de behövde hjälp vid intima situationer. Deltagarna 

såg det som ett personligt nederlag att inte längre kunna försörja 

sin familj. Samtliga upplevde att funktionsnedsättningarna blev 

bättre med tiden.  

Satink, Josephsson, Zajec, Cup, De 
Swart & Nijhuis-van der Sanden 
 

Syftet var att utforska hur stroke överlevare som blivit 

utskrivna hanterade deras liv, fann mening i sin självhantering 

och hur detta utvecklades med tiden.  

Deltagarna upplevde hemmet som den optimala platsen för att 

testa och utforska sina nya förutsättningar, där mätstocken över 

deras resultat var deras situation innan stroke. Målet med att klara 
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sig själv såg annorlunda ut när vissa deltagare riktade in sig på att 

klara av dagliga aktiviteter och andra deltagare var mer inriktade 

på att söka mening i vardagen.  

Simeone, Savini, Cohen, Alvaro & 
Vellone 
 

Syftet med denna studie var att beskriva erfarenheterna av 

strokeöverlevande 3 månader efter de blivit utskrivna från ett 

rehabiliteringssjukhus.  

Deltagarna upplevde att stroke hade haft en stor inverkan på deras 

liv. De kände skuld och att de var en börda gentemot sina 

anhöriga. Deltagarna upplevde lättnad vid förbättring och 

frustation då förbättring saknades.  

Thompson & Ryan 
 

Syftet var att ge ej subjektiv inblick i upplevelserna av en 

strokeåterhämtning inom par-relationer och dess inverkan på 

fysiska, känslomässiga, psykologiska och sociala effekterna av 

par-relationerna 

Upplevelsen av att inte kunna utföra aktiviteter och vara beroende 

av andra skapade frustration vilket ofta gick ut över nära 

anhöriga. Flera deltagare upplevde sig som hjälplösa och att 

hemmet var en trygg plats. Utmattning och trötthet var ofta ett 

hinder för deltagarna.  

White, Byon, Marquez, Sweetapple 
& Pollack 
 

Syftet med denna studie är att bestämma effektiviteten av ett 

pilotprogram för sekundär strokeprevention, som heter 

masterstroke, som innefattade övning och utbildning om 

livsstilsmodifiering och principerna om självhantering.  

Samtliga deltagare upplevde en rollförlust då deras kognitiva, 

motoriska och kommunikativa funktioner påverkades negativt. 

Deltagarna upplevde en viss frustration över att vara beroende av 

andra. Deltagarna upplevde att träning gav resultat som även gav 

motivation till att fortsätta rehabilitering.  

White, Gray, Magin, Attia, Sturm, 
Carter & Pollack 
 

Syftet med denna studie är att presentera resultat gällande 

upplevelser av trötthet efter stroke.  

Trots att deltagarna återhämtar sig fysiskt efter en stroke så finns 

tröttheten kvar som funktionsnedsättning och bidrar med en 

inaktivitet. Samtliga deltagare upplevde energiförlust, en ständig 

trötthet och att de kognitiva förmågorna påverkades negativt.  

Hälso- och sjukvården har därför en stor roll för att ge stöd och 

utbildning om trötthet till de som drabbats av trötthet till följd av 

stroke.  
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