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Sammanfattning   
Bakgrund: Stroke är ett samlingsnamn för kärlsjukdomar i hjärnan som ger upphov till 

akuta symtom. Vid stroke drabbas hjärnans vävnad av bristande blodtillförsel (ischemi). 

Orsaker till ischemi kan var blödning eller tilltäppning från en central artär.  

 Patienterna som överlever stroke har ofta någon typ av fysisk funktionsnedsättning kvar. 

Detta kan medföra känslomässiga och kognitiva komplikationer, vilket i sin tur kan leda 

till isolering. Däremot finns det patienter som har hopp och acceptans trots tillståndet. 

Syfte: Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva patienters erfarenheter efter en 

stroke. Vidare var syftet med studien att beskriva de inkluderade artiklarnas 

undersökningsgrupp. 

Metod: Vår metod var en litteraturstudie av deskriptiv design som grundar sig i tolv 

vetenskapliga artiklar. Artiklarna valdes från databaserna PubMed och Cinahl. 

Huvudresultat: Resultatet i studien visar på att patienter efter stroke ofta lider av 

någon grad av funktionsnedsättning, kognitiva eller känslomässig som leder till isolering. 

Dock får vissa patienter acceptansen av det nya tillståndet och bestämmer sig för att 

hantera sin vardag genom att lära sig nya sätt som är anpassade till nya aktiviteter. 

Slutsats: Samtliga deltagare har fått ett annorlunda liv med olika grad och form av 

funktionshinder som påverkar deras liv.  Det dagliga livet blev svårare att hantera vilket 

ofta ledde till psykisk påfrestning. För de, med låg KASAM, som inte kunde acceptera 

sin förändrade livssituation kunde påfrestningarna medför isolering från omvärlden. Att 

var beroende av närstående kunde vara krävande men av stor betydelse under hela 

återhämtningsprocessen. 
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Abstract 
Background: Stroke is a collective name for vascular diseases in the brain that cause 

acute symptoms. In stroke, the brain's tissue is affected by lack of blood supply 

(ischemia). Causes of ischaemia can be bleeding or clogging from a central artery. 

 Patients who survive stroke often have some type of physical disability left. This can 

cause emotional and cognitive complications, which in turn can lead to isolation. On the 

other hand, there are patients who have hope and acceptance despite the condition 

Aim: The purpose of this study was to describe patients' experiences after a stroke and 

describe the articles included data collection method. 

Method: The literature study of descriptive design based on twelve scientific articles. 

The articles were selected from the PubMed and Cinahl databases. 

Results:  The result of the study shows that patients after a stroke often suffer from 

disabilities of different kind, cognitive or emotional which in many cases can conduce to 

isolation. However, some patients receive the acceptance of their new condition and 

decide to handle their daily lives by learning new ways that are adapted to new activities.  

Conclusion: All participants have had a different life with different degrees and forms 

of disabilities that affect their lives. Daily life became harder to handle, which often led 

to mental stress. For those with low KASAM who could not accept their changed life 

situation, the stresses could lead to isolation from the outside world. Being dependent 

on relatives could be demanding but of great importance throughout the recovery 

process. 
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Introduktion 

Stroke 
Stroke är ett samlingsnamn för hjärninfarkt, hjärnblödningar och subaraknoidalblödning. 

Vid stroke drabbas hjärnans vävnad av ischemi (bristande blodtillförsel). Orsaker till 

ischemi kan vara blödning eller tilltäppning från en cerebral artär (Ericson & Ericson 

2012). Skadan kan hos olika patienter ha olika stor utbredning i hjärnan, det kan drabba 

strategiska områden där bortfallen är uppenbara, eller drabba områden av hjärnan där 

bortfallen i stort sett går obemärkt förbi. Symtom av sjukdom är till exempel försämrad 

talförmåga, försämrad förmåga att tolka med sina egna sinne, störd kroppsupplevelse, 

svälj svårigheter och svårigheter att utföra viljemässigt rörelser (Gottsäter 2014). 

Hjärnskadans omfattning beror främst på vilken grad av ischemi som hjärnvävnaden 

drabbas av. Vanligaste riskfaktorerna till stroke är bland annat ålder, högt blodtryck, 

övervikt, diabetes mellitus, hyperkolesterolemi, hjärtsvikt, förmaksflimmer och rökning 

(Almås 2011).  

Enligt Socialstyrelsens statistik drabbades ungefär 26 500 personer av stroke år 2016 

varav 6 900 avled i sjukdomen (hjärninfarkt eller hjärnblödning). 75 procent av de som 

insjuknade var 70 år eller äldre (Socialstyrelsen 2016). Stroke är en av de 

sjukdomstillstånd som kräver flest sjukhusdagar vilket medför stora samhällskostnader 

(Almås 2011). Överlevnaden efter att ha drabbats av en stroke har ökat. Trots detta 

drabbas många patienter av bestående funktionsnedsättningar och psykisk ohälsa. Detta 

kan vara påfrestande för patienter, vårdgivare och samhället (Adamit et al. 2015; Won et 

al. 2016). 

För att den drabbade patienten snabbt ska få vård kan omgivningen använda sig av ett så 

kallat AKUT-test (ansikte, kroppsdel, uttal och tid) för att minimera tiden från 

symtomdebut till start av behandling.  De bokstäver A som står för Ansikte och det kan 

märkas igenom att be personen att le och munnypan på ena sidan hänger nedåt, K som 

står för kroppen och det kan märkas igenom att den ena armen inte hållas i luften 10 

sekunder, U som står för uttal och det kan märkas om personen inte kan säga en enkel 

mening och T som står för Tid omedelbart omhändertagande på sjukhuset. Detta testet 

kan användas för att minimera tiden från symtomdebut till av behandling. 

Redan inom 2 timmar efter det att de första symtomen debuterar bör patienter vara 

undersökt och omhändertagen i sjukhusvård. På sjukhus diagnostiseras om patienter har 

fått hjärninfarkt eller en blödning, var skadan sitter och vilken behandling som antas ge 

effekt. Omhändertagandet av patienter med hjärninfarkt har förändrats tack vare nya 
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behandlingsmetoder. Nu går det att lösa upp tromboser och embolier med trombolytisk 

behandling (Ericson & Ericson 2012). 

 

Stroke rehabilitering 
En studie har kommit fram till att det sker stora framsteg inom strokerehabiliteringen. 

Vårdpersonal eftersträvar att förbättra funktionsnivån hos patienter med stroke där fokus 

ligger på att förbättra patientens välbefinnande. Till följd av detta har det utvecklats olika 

strokeenheter med specialiserad vårdpersonal för akutvård och den rehabiliteringsvård 

som medföljer (Won et al. 2016). 

Jönsson och Wallin (2012) beskriver att inom strokeenheter arbetar läkare, 

sjuksköterskor, undersköterskor, fysioterapeuter, arbetsterapeuter, kuratorer, logopeder. 

Det ska också finnas tillgång till dietister och neuropsykologer vid behov. Alla dessa olika 

professioner i samarbetande skapar en hög kompetens i utveckling av strokeenhetens 

program för att påverka patienternas livskvalite och övriga delar av människans behov. 

Regelbundet sker det utbildning för vårdpersonal. 

 I en studie av Theofanidis och Gibbon (2016) framkommer det hur viktig 

sjuksköterskans roll är i strokeenheten, då den bidrar till att arbeta för att höja kvaliten 

och förkorta vårdtiderna vilket i sin tur har bidragit till lägre sjukvårdskostnader. Även 

familjens deltagande i vården är viktigt eftersom det oftast är de som fortsätter vårdnaden 

av patienterna i hemmet efter sjukhusvistelsen. 

  

Sjuksköterskans roll 
Centralt för sjuksköterskans roll är enligt International Council of Nurses (ICN) att 

uppvisa respektfullhet, lyhördhet, medkänsla, trovärdighet gentemot patienterna och 

bevara deras integritet (ICN, 2012). I bemötande av patienter har sjuksköterskan en 

central roll i vård och omsorg. Inom vården pågår exempelvis en förändring i riktning 

mot ökad personcentrerad vård. Detta innebär att sjuksköterskan bör respektera, lyssna 

och bekräfta patientens upplevelse för att främja hälsa. Den personcentrerade vården har 

vuxit fram till att bli en beskrivning av god omvårdnad (Ekwall, 2009). Sjuksköterskan 

som vårdar patienter med stroke behöver stor kompetens, kunskap och empati för att möta 

strokedrabbade patienter som befinner sig i olika faser av livet. Strokesjuksköterskans 

arbetsuppgifter är att vägleda, stödja och vara samordnare för teamet och patientens 

rehabiliteringsplan samt förebygga komplikationer och ge patienten en helhetsbaserad 

omvårdnad.  Genom stöd och vägledning kan sjuksköterskan hjälpa den strokedrabbade 
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personen att skaffa sig en positiv självbild, detta kan leda till snabbare återhämtning 

(Wergeland, Ryen & Ødengaard-Olsen 2011). En studie visar att sjuksköterskan bör vara 

med och följa upp strokepatienter under rehabilitering för att kunna se över sin egen 

kunskap och arbeta för att kunna tillgodose varje strokepatienters behov. Sjuksköterskan 

tillför patienterna sina färdigheter genom att undervisa, leda och motivera vilket leder till 

att fler patienter överlever samt förbättrade resultat i samband med rehabiliteringen (Clark 

2014). 

 Anhöriga upplevde ofta att familjemedlemmar som drabbas av stroke de hade en 

skyldighet att ta hand om den drabbade familjemedlemmen. Efter några månader började 

de dock inse att de inte längre kunde klarar av att vårda den sjuke. Det är därför en viktig 

uppgift för sjuksköterskan att informera den drabbade familjen om olika insatser och 

erbjuda stöd och andra hjälpinsatser som hemtjänst samt vilka tillgängliga hjälpmedel 

som kan komma till nytta. Sjuksköterskans ansvar är att leda, motivera, råda och 

underlätta vardagen, för den drabbade familjen (Duthie et al. 2015). 

 

Teoretisk referensram (Aaron Antonovsky) 
Aaron Antonovsky har utformat en salutogen modellteori som handlar om KASAM 

(känsla av sammanhang): hur en individ klarar av stressituationer. KASAM är i sin tur 

avgörande för hälsotillståndet. 

Enligt Antonovskys teori om hälsa ingår det tre begrepp i KASAM. Dessa tre begrepp är 

begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Om personer upplever och uppfattar sitt 

liv utifrån de tre begreppen betyder det att hen har högre KASAM. Hur individens hälsa 

upplevs beror på att hur hög grad av KASAM individen har och inte bara hur svårt sjuk 

individen är. De som har högre KASAM har lättare att anpassa sig till 

sjukdomssituationen oberoende av sjukdomens svårighetsgrad. Deras livserfarenhet efter 

stroke är alltså bättre. Om man utgår från denna salutogen modellteori bör sjuksköterskan 

alltså ha kunskap om patientens förmåga att förstå, hantera och se meningsfullhet när det 

kommer till sjukdomen. På så sätt kan sjuksköterskan bemöta patienterna ur ett bredare 

perspektiv vilket gör det lättare att etablera trygghet och tillit i vården. Vidare beskriver 

Antonovsky att alla människor är olika och har olika egenskaper vilket medför de olika 

graderna av KASAM trots liknande påfrestningar. Därmed hävdar Antonovsky att 

människans KASAM kan förändras även i vuxenlivet när påfrestande situationer sker 

eftersom dessa situationer ger upphov till nya erfarenheter, dock kan endast en temporär 

förändring ske (Antonovsky 2005). 
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Problemformulering 

Stroke medför ett stort lidande för patienten men även för de anhöriga. För att optimera 

resultatet av behandling vid stroke är det viktigt att lägga fokus på tidig och långsiktig 

behandling. Stroke kan medföra många olika typer av funktionsnedsättning vilket leder 

till att patienterna behöver mycket förståelse, hjälp, stöd och uppmuntran i vardagen. 

Rehabilitering av strokepatienter bör utgå från varje individs hälsostatus. Individbaserade 

omvårdnad är tidskrävande men nödvändig.     

Ökat välbefinnande påverkar inte bara patienter och deras anhöriga utan minskar också 

behovet av sjukhusvård och därmed även sjukhuskostnaderna. Utifrån både en vård och 

samhällsperspektiv är denna studie således viktig för som sjuksköterskor att utöka 

kunskap och förståelse gällande denna patientgrupp. Det finns få kvalitativa studier som 

handlar strokerehabilitering vilket i framtiden kommer att vara nödvändigt.  

 

Erfarenhet 
Erfarenhet är ett allmänt begrepp som kunskap om eller skicklighet i vissa saker eller 

händelser som uppnåtts genom deltagande i eller exponering för förvärvade händelser. 

Ett sätt att se nya situationer eller hantera se nya händelser är att använda tidigare 

erfarenhet, vad vi ser och vad vi kommer ihåg, vad vi upplever nu och vad vi uppfattat 

tidigare (Kristoffersen 2005). 

 

Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva patienters erfarenheter efter en stroke. 

Vidare var syftet med studien att beskriva de inkluderade artiklarnas undersökningsgrupp. 

 

Frågeställningar 
1. Hur beskriver patienten sina erfarenheter efter en stroke? 

2. Hur beskrivs undersökningsgruppen i de inkluderade artiklarna? 

 

Metod 
2.1 Designen: Beskrivande litteraturstudie (Polit & Beck 2017). 

 

 



 

 
 

5 

 

Sökstrategi och sökord 
Artiklar har sökts i databaserna Medline via PubMed och Cinahl som ger stor tillgång till 

medicinsk litteratur (Polit & Beck 2017) Dessa var således relevanta för det valda 

litteraturstudie samt ämne. Sökning påbörjades i PubMed och varje ord söktes separat 

som MesH term alternativt fritext, detta enligt Polit och Beck (2017) används för att få 

en bred sökning med relevanta artiklar för studiens syfte. Sökorden som användes var; 

Life change events, patient experience, poststråke och stroke. Sedan kombinerades 

sökorden med boolenska söktermer AND samt OR, enligt Polit och Beck (2017) kan 

användas för att förena samt separera sökorden. AND användes för att rikta sökning till 

valt ämne och OR för öka antalet träffar. Sökning begränsades med år mellan 2008–2018, 

skulle vara tillgängliga via Högskolan i Gävle och till engelska. Enligt Polit och Beck 

(2017) används dessa begränsningar för att få relevanta träffar inom sökområde som 

önskas göras. 

 

Cinahl headings kan användas i databasen Cinahl för att knyta samman fler begrepp under 

samma sökord (Polit & Beck 2017). I Cinahl databasen gjorde författarna fritextsökning 

på samtliga sökord var för sig vilket gav fler antal träffar än i Cinahl Headings. Sökorden 

som användes var; life cahnge events, patient experience och poststroke. Sökorden i 

PubMed var samma som i Cinahl. Övriga sökorden i PubMed samt booleska AND gav 

få träffar som riktade till valt ämne.Sökorden  i Cinahl med booleanska sökordet OR 

mellan patient experience  och life change events resulterade till fler träffar trots 

begränsningar med mellan 2008-2018, peer reviewed, tillgängliga via Högskolan i Gävle 

och till Engelska. Hela denna process visas i både Tabell 1. (för mer översikt se, i Tabell 

1, sökmatris) 
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Tabell (1) Översikt av databaser, sökbegränsningar söktermer och antal träffar 

 

 
 

Urvalskriterier 

Inklusionskriterier 
Artiklarna som inkluderades i studien var kvalitativa studier eftersom syftet var att studera 

erfarenheter. Artiklarna skulle inrikta sig på syftet till patientens erfarenheter efter en 

stroke samt skulle vara skrivna på engelska. Artiklarna som ingick var fritt tillgängliga 

via Gävle högskolan. 

För att en artikel ska vara vetenskapligt godkänd krävs det att den innehåller IMRAD, 

som står för introduktion, metod, resultat, abstract och diskussion, detta enligt Polit och 

Beck (2017). 
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Exklusionskriterier 
Artiklarna som var inte empiriska utformad och artiklar som inte svarade på syftet och 

frågeställning, som inte fanns via biblioteket i Gävle högskolan, samt de som inte 

handlade om patienters erfarenheter efter en stroke. 

 

Urvalsprocess  
Sökningarna resulterade i totalt 283 vetenskapliga artiklar. Det var 195 artiklar som 

exkluderades genom att läsa titlarna då de inte svarade på syftet eller frågeställningarna. 

Ytterligare 45 artiklar exkluderades genom att läsa abstrakt, vidare var 5 artiklar 

litteraturöversikter och 10 artiklar var dubbletter. Det var 28 artiklar som öppnades och 

lästes i fulltext varav 18 artiklar inte svarade på syftet. De resterande 10 artiklarna valdes 

till litteraturstudien. Som komplettering utfördes 2 manuella sökningar som finns med i 

referenslista. Artiklarna var skrivna på engelska. 

Dessa 12 artiklar motsvarade studiens syfte och frågeställning.  Urvalsprocessen beskrivs 

i ett flödesschema och för vidare information se figur 1. 

 
 

                                          

 

 

 

 

                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

283 lästa titlar 

10 artiklar som var 
dubbletter 

195 artiklar som inte svarade 
på syfte utifrån titlar 

45 artiklar som inte svarade på 
syfte utifrån abstract 

5 artiklar som var 
litteraturöversikt 

10 artiklar som 
valdes ut 

28 artiklar lästes i helhet 

18 artiklar som inte 
svarade på syfte 

2 artiklar till vid 
manuella sökning   

Totalt 12 artiklar till 
litteraturstudie  
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Figur 1. Flödesschema över urvalsprocessen 

Dataanalys  
De inkluderade artiklarna lästes i sin helhet för att med säkerhet se om de ger svar på 

studiens syfte (Polit & Beck 2017). De tolv utvalda artiklarna skrevs ut och studerades 

enskilt 4 gånger i sin helhet, av båda författarna till föreliggande studie vilket gav en 

klargörande beskrivning av data och andra fakta. Sedan fördes artiklar in i tabell 3 och 4 

enligt riktlinjer för litteraturstudier på Högskolan i Gävle. Därefter diskuterades de 

sammanfattade resultaten enligt tabell 4 mellan författarna och vidare bearbetades 

resultatet för att svara på studiens forskningsfråga och vidare beskriva den metodologiska 

frågan i hur undersökningsgruppen är beskriven i de inkluderade artiklarna (Polit & Beck 

2017). Därefter diskuterats noggrant vilket gav en klargörande beskrivning av data och 

andra fakta. Sedan fördes artiklar in i tabell 3 och 4 enligt riktlinjer för litteraturstudier på 

Högskolan i Gävle. Författarna gjorde också sammanfattningarna av de 12 utvalda 

artiklar i löpande text samt läste igenom dem och sedan gjorde färgkodning av fakta för 

att kunna dela upp innehåller i fysiskt, emotionellt och socialt, och sedan gemensamt 

kunna hjälpas åt. Polit och Beck (2017) beskriver att färgkodning gör det lättare att skilja 

delar av arbete och sedan göra kategorier vilket överensstämmer också i författarnas 

resonemang. 

 

De två författarna träffades för att kunna besvara den andra frågeställningen gällande 

undersökningsgrupper samt för att gemensamt analysera samtliga artiklars metoddel 

noggrant. Översättningssidor användes som hjälp. Därefter gjordes en sammanställning 

av undersökningsgrupper från varje studie i ett enskilt dokument. Sammanställningen 

skrevs ner i tabell 3, där antal patienter, kön, medelålder och bortfall redovisades. 

Författarna valde att numrera artiklarna i tabell 3 som återfinns numrerade i referenslistan. 

 

Forskningsetiska överväganden 

Författarna har varit objektiva vid artikelsökning, granskning och bearbetning av de 

vetenskapliga artiklarna, noggranna och sanningsenliga i sitt skrivande. Studien 

innehåller inte någon plagiering. Vi har med hjälp av databaser som merriam webster och 

oxfords learner's dictionary arbetat för att översättningen från engelska till svenska skulle 

vara korrekt. Artiklarnas tidsomfång och peer review övervägdes också. Artiklarna 

bedömdes vara trovärdiga. Slutsatserna ansågs vara relevanta och rimliga (Polit & Beck 
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(2017). Resultatdelen har bearbetats objektivt av författarna och det tyder på att inga egna 

värderingar och åsikter förekommer (Polit & Beck (2017). 

 

Resultat 

Resultatet grundas på 12 vetenskapliga artiklar som har en kvalitativ ansats och 

presenteras i tabeller och löpande text av tre huvudrubrikerna samt sex underrubriker. 

Huvudrubrikerna är: erfarenheter av fysiska förändringar efter stroke med underrubriker, 

försämring av rörelseförmågan, försämring av talförmågan, försämring av förmågan att 

hålla urinen och försämring av förmågan att hantera måltid. erfarenheter av emotionella 

förändringar efter stroke samt erfarenheter av sociala förändringar efter stroke med 

underrubriker social isolering och brister under vårdtiden (Tabell 2). 

Fortsättningsvis redovisas artiklarnas undersökningsgrupper under rubriken 

“Metodologisk aspekt - undersökningsgrupp” med underrubrikerna Kön, Ålder och 

Bortfall. En Sammanställning av undersökningsgrupperna från varje artikel finns i tabell 

3 och i tabell 4 finns det både syfte och resultat på varje utvalt artikel. I referenslistan 

finns artiklarna märkta med **. 

 

Tabell 2, Resultat översikt 
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Erfarenheter av fysiska förändringar efter stroke 
Försämring av rörelseförmågan 

I flera artiklar framkom det att samtliga patienter drabbats av någon form av 

funktionsnedsättning efter sin stroke. Behovet av hjälp berodde på hur svårt nedsatta 

funktioner deltagaren fått. Den vanligaste förekommande funktionsnedsättning bland 

patienter som beskrivs i artiklarna var halvsidig förlamning (Dalvandi, Heikkilä, Maddah, 

Khankeh & Ekman 2010; Williams & Murray 2013). 

 

Dalvandi, HeikkilÄ, Maddah, Khankeh och Ekman (2010) betonar i sin studie om att 

funktionsnedsättningar efter stroke att känselbortfall och försämrad balans var ofta 

förekommande. Patienterna upplevde att de inte kunde kontrollera sina kroppar i rörelse 

som de hade kunnat göra tidigare. Det var som om att deras kroppar inte längre tillhörde 

dem själva. 

Fallahpour, Jonsson, Joghataei, Nasrabadi och Tham; Williams och Murray (2013) 

beskriver att patienterna i sina studier upplevde begränsningar i vardagen efter att de 

drabbats av stroke samt att de inte kunde utföra samma saker som tidigare. I en artikel av 

Fallahpour, Jonsson, Joghataei, Nasrabadi och Tham (2013) påvisas att patienterna 

upplevde den förändrade kroppen som främmande. Deras nya kropp var något nytt att 

bekanta sig vid. Vissa av patienterna i studien hanterade sin vardag genom att lära sig nya 

sätt som var anpassade till nya aktiviteter. En av patienter var en tidigare idrottare och 

ägnade sig till sporter som simning och kampsport innan sin stroke. Efter insjuknandet 

tappade han 18 kg och var inte alls som förr. Självklarheter som att gå, röra armen och 

foten och att prata upplevdes som en svår utmaning efter stroke. Detta gjorde att en del 

patienter upplevde livet som hårt och meningslös. 

 

I artikeln av Fallahpour, Jonsson, Joghataei, Nasrabadi och Tham (2013) berättade 

patienter mer om dagliga aktiviteter som numera inte gick att utföra på samma sätt som 

tidigare. En patient beskrev det som att det kunde handla om allt från att städa till att 

renovera och andra patienterna upplevde detta som svårt. Några försökte göra så mycket 

de kunde klara av att göra och lämnade resterande till familjen medan andra deltagare i 

samma studie upplevde att deras kämpaglöd ganska snabbt släcktes så fort de mötte 

svårigheter. Två patienter såg det här som en tillfällig situation och hoppades fortfarande 

på att kunna utföra sina tidigare rutiner i framtiden. I samma studie framkom det att 

patienter hade olika syn på rehabiliteringen. De flesta patienterna kämpade hårt med 
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rehabiliteringen med målet att bli helt återställda, medan andra såg den här perioden som 

något tillfälligt i deras liv och enbart skulle gå över. I Williams och Murrays (2013) studie 

framkom att patienterna kände sig frustrerade och begränsade på grund av sina fysiska 

begränsningar efter en stroke och även i sin förmåga att engagera sig i sitt yrke. De kände 

sig ibland fångade i sina egna hem och de upplevde begränsningar i att kunna välja yrke. 

Det kändes svårt att acceptera den långvariga funktionsnedsättningen som stroke hade på 

deras förmåga att utföra aktiviteter i det dagliga livet. Patienter i studien lärde sig olika 

sätt att klara av egenvård till exempel som att tvätta sig, klä på sig och allt detta för att 

göra det möjligt för dem att gå hem genom att kompensera för sina förändrade förmågor. 

 

I en annan studie av Kelley (2010) beskrev deltagarna att fallen eller snubblandet är 

vanligt i deras dagliga liv när man gick och klädde sig in i ett dolda hål medans de steg 

upp på en kant och gick till badrummet. På grund av förlust av balans kan de ske 

skadliga fall som frakturerad höft, tår eller överarmsben. Rädslan av fallen och allmän 

rörlighet påverkade deltagarna fysiskt och psykiskt. Det kan hindra för återhämtning. 

Samtliga deltagare ville oavsett fallen återvända till jobbet. Vanliga tankar hos 

deltagarna var hur de skulle kunna bli självständiga så fort som möjligt. Tålamodet och 

uthålligheten var nödvändig för en positiv återhämtning, dock fanns patienterna känsla 

av oro ändå.  

 

Försämring av talförmågan 

I studie av Simeone (2015) framkom att det gick långsammare för patienter att tala, de 

hade svårt att hitta orden och att kroppen blev snabbt trött. Den ena beskrev sig själv som 

värdelös och nämnde att det skulle vara bättre att dö. Även de närstående påverkades 

negativt. Det nämndes att en deltagare kände sig uppjagad och trött av att försöka uttrycka 

sig korrekt. Detta ledde ofta till hjälplös och förtvivlad när inte meddela sig vad hen ville.  

Några patienter kände att de saknade den nödvändiga kapaciteten att förändra 

kommunikation situation på egen hand, vilket innebar att de blev alltmer isolerade. Sorg 

och ensamhet i samband med förlust av kontakt med viktiga andra var vanliga, både bland 

dem som bodde ensamma och de som deltog i ett partnerskap. 

 

Försämring av förmågan att hålla urinen 

Gibson, Thomas, Harrison och Watkins (2018) påvisade att bland de patienter som led av 

urininkontinens uppvisade alla någon slags oro, frustration, depression och förlägenhet. 
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Vidare visade resultatet att vissa av dessa patienter var oroliga över att ha intim relation 

med sin partner på grund av urininkontinens. De skulle kunna påverkas av det och få en 

negativ självkänsla, vilket skulle kunna bidra till sämre återhämtning.  

I en annan studie av Arkan, Beser och Ozturk (2018) beskriver patienter att de upplevt 

psykiska störningar på grund av urininkontinens. Dessa störningar inkluderade: att vara 

beroende av andra, inte kunna hitta en toalett, urinläckage, att ha blöja eller att känna 

skam när andra personer hjälpte till att sköta deras underlivshygien, vilket kunde resultera 

i skam.  

 

Försämring av förmågan att hantera måltid 

Jones och Nasr (2018) skriver om att många patienter hade negativa upplevelser av 

måltidssituationen sex månader efter stroke och studien visar hur individen påverkas 

fysiskt, socialt, miljömässigt och känslomässigt av denna situationen. 

Patienterna beskrev en känsla av nederlag och en pinsam känslan av att inte behärska 

måltidssituationen lika bra som tidigare för att de inte kände att de hade fullständig 

kontroll över sin kropp när de äter. De beskrev den negativa upplevelsen av att inte kunna 

äta rätt eller fint särskilt när de var ute på restaurang med närstående. Studien påvisar 

rädsla för att hantera bestick, matsvårighet att äta, behov av hjälp med att skära upp mat 

vilket skapade skam för den att äta ute och det hindrade också deras sociala aktivitet. 

 

Erfarenheter av emotionella förändringar efter stroke 
Emotionella konsekvenser uppkom bland många patienter som deltog i studien på grund 

av psykiska påfrestningar och att känslolivet förändrades efter stroken. I flera artiklar 

framkom det att stroke ledde till många känslomässiga reaktioner i samband med att 

patienterna försökte ha sina kroppsfunktioner i behåll och att förtvivlan uppstod när de 

förväntades göra saker som de tidigare klarade av men nu var oförmögna till (Simeone, 

Savini, Cohen, Alvaro & Vellone 2015; Fallahpour, Jonsson, Joghataei, Nasrabadi & 

Tham 2013; Gibson, Thomas, Harrison & Watkins 2018). 

Fallahpour, Jonsson, Joghataei, Nasrabadi och Tham (2013) kom fram till att de psykiska 

påfrestningarna handlade om, känslor av förlust, rädslor, depressioner, och 

självmordstankar. Tankar som att leva i denna värld med lidande kunde orsaka depression 

vilket i sin tur ledde till att de flesta tänkte mest på döden. Flera patienter i studier av 

Fallahpour, Jonsson, Joghataei, Nasrabadi och Tham; Williams och Murray (2013); 
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Gibson, Thomas, Harrison och Watkins; Arkan, Beser och Ozturk (2018) upplevde en 

känsla av rädsla i vardagliga situationer.  

Williams och Murray (2013) beskriver att en patient alltid kunde känna rädsla av att vara 

i köket på grund av osäkerhet i balans och rörlighet. Med tiden kom patienten över den 

första rädslan genom att kunna stå på sina egna ben och göra en kopp te. Detta första steg 

innebar att patienten återerövrade en av sina grundläggande funktioner och kunde sedan 

gå vidare till andra aktiviteter som matlagning. I studien framkom också att patienterna i 

längden kunde övervinna rädslan, känna självförtroende och göra dessa små vardagliga 

saker som att gå en promenad ensam, ta ett bad och göra en kopp te. En av deltagarna 

berättade att hen uppskattade den tid hen hade kvar i livet att leva vidare. Flera patienter 

har accepterat läget och bestämt sig för att göra det bästa av livet. 

I flera studier framkom det att de kroppsliga förändringarna påverkade patienternas sätt 

att ta hand om sig själva samt synen på sig själva (Fallahpour, Jonsson, Joghataei, 

Nasrabadi & Tham 2013; Simeone, Savini, Cohen, Alvaro & Vellone 2015). 

I en annan studie av Taule, Strand, Skouen och Råheims (2015) betonades det att det var 

viktigt att patienterna hade hopp för att kunna återhämta sig från stroken samt för fortsatt 

engagemang i aktiviteter som patienterna hade uppskattat före stroke. Exempel på detta 

var resor, sociala aktiviteter som varit och fortfarande var viktiga i deras vardag. Det var 

också avgörande för deras hopp att förstå hur deras förändrade kropp och känslomässiga 

reaktioner och påverkade dem liksom att de kunde känna förtroende för vårdpersonalen. 

I studien av Thompson et al. (2009) upplevd många patienter efter stroke att de är en 

börda för närstående och de känner skuld, frustration och skam inför att inte kunna bidra 

med hushållssysslor som tidigare som exempelvis behovet av hjälp med den vardagliga 

sysslor, aktiviteter, koka en kopp te och städa. Beroendet av närstående bidrag i många 

fall till frustrationen, den låga självkänslan och förtvivlan för patienterna. 

 

Erfarenheter av sociala förändringar efter stroke 
Social isolering 

Flera patienter i studierna hade någon gång isolerat sig från omvärlden (Taule, Strand, 

Skouen & Råheim 2015; Fallahpour, Jonsson, Joghataei, Nasrabadi & Tham 2013). 

Taule, Strand, Skouen och Råheim (2015) beskriver i sin studie hur patienter upplevde 

att det till en början ansågs vara positivt att vara hemma i den säkra miljön, men i längden 

uppfattades den som ett hinder genom att det ledde till minskat socialt umgänge. Den 

påtvingade isoleringen i hemmet innebar att den sociala förmågan blir negativt påverkad. 
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När patienterna upptäckte att vårdpersonalen som var involverad i hemrehabilitering inte 

lade något fokus på deras sociala liv kände de sig vilsna och visste inte hur isoleringen i 

hemmet skulle hanteras. Istället för att söka hjälp på annat sätt valde patienterna att 

avskärma sig från samhället. Detta resulterade till att många av patienterna enligt studien 

kände sig ensamma. I en annan studie av Fallahpour, Jonsson, Joghataei, Nasrabadi & 

Tham (2013) beskrev patienters isolering som ett skydd från omvärlden för att minska 

stress, få tillbaka kontrollen av sina liv samt kunna bevara den kroppsbild som de hade 

innan de fått stroke. 

 

I flera artiklar framkom att det sociala livet visade sig vara betydelsefullt för patientens 

återhämtning då stödet från omgivningen var till stor hjälp på vägen. (Lou, Carstensen, 

Møldrup, Shahla, Zakharia, Nielsen 2017; Fallahpour, Jonsson, Joghataei, Nasrabadi & 

Tham 2013). Lou et al. (2017) beskriver hur patienter upplevde att de helst ville åka hem 

eftersom att deras sjukdom tar tid att återhämta sig från. Hemmiljön snabbar på 

återhämtning mer än sjukhusets miljö där det var mycket ljud och en stressande miljö. På 

sjukhuset hade patienterna inget privatliv eftersom de delade rum med andra patienter 

men hemma så hade de en privat miljö och där de kan rehabiliteras med sina anhöriga 

istället för personalen. Att stanna på sjukhuset upplevde patienterna som ett hinder från 

kontakt med deras sociala nätverk.  

I en annan studie av Fallahpour, Jonsson, Joghataei, Nasrabadi och Tham (2013) 

beskriver patienterna hur frustrerande det var att förlora sin roll i familjen efter stroken. 

Fyra manliga deltagare som tidigare brukade jobba heltid kunde inte längre göra det, 

vilket resulterade i att de kände sig begränsade i att delta i familjen hemliv. Kvinnor 

berättade om sina tidigare huvudroller, som att ta hand om hemmet vilket numera var 

omöjligt. Det upplevdes smärtsamt då det skulle ha betytt mycket i deras liv. 

 

Brister under vårdtiden 

I studie av Da Silva, da Silva Carvalho Vila, Ribeiro och Vandenberghe (2016) framkom 

att patienter på sjukhuset upplevde dröjsmål i vården, brist på kvalificerad personalen för 

viktiga vårduppdrag och hjälp med information om välfärdsförmåner. Det ledde till att de 

flesta patienterna blev mer beroende av andra som exempelvis anhöriga för att kunna 

utföra sina aktiviteter i dagliga livet. 

Enligt Dalvandi, HeikkilÄ, Maddah, Khankeh och Ekman (2010) beskrev patienterna att 

brist på pedagogiskt stöd och otillräcklig information om sjukdomen finns på sjukhuset 
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trots att det är mycket viktiga och kan hjälpa dem att förbättra deras livsstil efter stroke. 

Alla deltagarna ville fortfarande återvända till ett normalt liv, som att äta själva, gå på 

toaletten och besöka vänner.  På grund av bristen på fungerande sociala nätverk och 

stödjande system, otillräcklig kunskap om sjukdomen blev patienterna beroende av andra. 

Några patienter upplevde att utbildning och färdigheter i samband med behandling av 

strokevård och återhämtning bör överföras från sjukhus till hemmet för att bättre förstå 

hur de ska hantera problemen relaterade till stroke. Pedagogiskt stöd och undervisning 

om sjukdomen bidrar till ökade självständighet vilket i sin tur leder till snabbare 

återhämtning och bättre livskvalitet. 

 

Metodologiska aspektundersökningsgrupper 
 Kön 

Resultat är baserat på 12 artiklar där könsfördelning följer, i både Arkan, Beser och 

Ozturks (2018) och Thompson och Ryans (2009) artikel redovisades varken antalet på 

män eller kvinnor, i Dalvandi, Heikkilä, Maddah, Khankeh och Ekmans (2010) artikel 

redovisades antal där män var 6 och kvinnor var 4, i Simeone, Savini, Cohen,  Alvaro och 

Vellones (2015) artikel redovisades antal män som var 12 och kvinnor som var 3, i 

Williams & Murrays (2013) artikel redovisades antal män som var 3 och kvinnor som var 

2, i Kelleys et al. (2010) artikel redovisades antal män som var 104 och kvinnor som var 

29, i Taule, Strand, Skouen och Råheims (2015) artikel redovisades antal män som var 4 

och kvinnor som var 4, i Gibson, Thomas, Harrison och Watkins (2018) artikel 

redovisades antal män som var 7 och kvinnor som var 5, i Lous et al.(2017) artikel 

redovisades antal män som var 15 och kvinnor som var 7, i Da Silva, da Silva Carvalho 

Vila, Ribeiro och Vandenberghes (2016) artikel redovisades antal män som var 5 och 

kvinnor som var 3, i Fallahpour, Jonsson, Joghataei, Nasrabadi och Thams (2013) artikel 

redovisades antal män som var 4 och kvinnor som var 4 och i Jones och Nasrs (2018) 

artikel redovisades antal män som var 4 och kvinnor som var 3.   

Ålder 

I 10 av de 12 utvalda artiklarna där medelåldern angavs har medelåldern varit 58 och det 

var i Thompson och Ryans (2009), Dalvandi, Heikkilä, Maddah, Khankeh och Ekman 

(2010), Simeone, Savini, Cohen, Alvaro och Vellones (2015), Taule, Strand, Skouen och 

Råheims (2015), Williams och Murrays och Fallahpour, Jonsson, Joghataei, Nasrabadi 

och Thams (2013), Gibson, Thomas, Harrison och Watkins (2018), Jones och Nasrs 

(2018), Lous et al. (2017) och Da Silva, da Silva Carvalho Vila, Ribeiro och 
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Vandenberghes (2016) artiklar (tabell 3). Två av artiklarna Arkan, Beser och Ozturk 

(2018) och Kelley et al. (2010) har valt att att endast ange åldersgräns för att få delta i 

studierna istället för en presentation av specifik ålder.  

 

Bortfall 

Alla resultatets artiklar har redovisat urvalsprocess då patienterna var inbjudna för att 

delta samt via utskick av brev eller information av forskaren själv. Det förkom inget 

bortfall i alla resultatets artiklar (Tabell 3). 

 

Diskussion  

Huvudresultat  
Resultatet i den föreliggande studien är uppdelad i tre erfarenheter, det handlar om 

fysiska, psykiska och sociala förändringar som patienterna har upplevt efter en stroke.  I 

fortsättningen tillkom det ett antal underrubriker som var kopplade till varje erfarenhet. 

Av de tolv granskade studierna blev det sammanställda resultatet att samtliga deltagare 

på ett eller annat vis fått ett annorlunda liv efter stroke. Alla patienter hade i någon form 

fått funktionsnedsättningar som påverkade deras liv. Det dagliga livet blev svårare att 

hantera då saker inte längre gick att utföra som tidigare. Detta ledde till slut till en psykisk 

påfrestning i någon form av rädsla och depression. Vissa patienter accepterade 

förändringarna av kroppen till skillnad från andra patienter som hade svårt att acceptera 

förändringarna av kroppen. Det sociala livet blev inte heller detsamma eftersom vissa 

patienter valde isolering från omvärlden för att skydda sig från det jobbiga. Involvering 

av närstående i strokebehandling ansågs vara krävande men viktig under hela 

återhämtningsprocessen 

 

Resultat Diskussion 

Erfarenheter av fysiska förändringar efter stroke 
I resultaten framkom det att patienterna som i någon form fått en stroke upplevt en 

funktionsnedsättning i efterhand. Sjukdomen kan innebära nedsättning av kroppsliga 

funktioner i olika former som försämring av rörelseförmågan, 

kommunikationssvårigheter samt inkontinens (Dalvandi, Heikkilä, Maddah, Khankeh & 

Ekman 2010; Williams och Murray; Fallahpour, Jonsson, Joghataei, Nasrabadi & Tham 

2013; Gibson, Thomas, Harrison & Watkins och Jones et al. 2018). 
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Patienterna i studien av Dalvandi, Heikkilä, Maddah, Khankeh och Ekman (2010) 

upplevde att det negativa med den förändrade kroppen var försämrad rörelseförmåga då 

kroppen inte längre gick att kontrollera. Enkla vardagsuppgifter som de hade kunnat 

utföra tidigare var svåra utmaningar nu vilket ledde till begränsningar efter stroke. 

Konsekvensen på individnivå oavsett vilka funktionsnedsättningar som blivit följden av 

ett insjuknande i stroke, var upplevelsen av brist på  

Självständighet och detta ledde till ett beroende av att få assistans konstant. I andra studier 

framkom att patienterna i Williams och Murray; Fallahpour, Jonsson, Joghataei, 

Nasrabadi och Tham (2013) beskrev att vara i en beroendeställning ledde till en negativ 

självkänsla och en känsla av att vara värdelös.  Även Tutton, Seers, Langstaff och 

Westwoods (2012) studie belyser att det var en utmaning för patienter att ta emot hjälp 

från andra, t.ex. vårdpersonalen och anhöriga eftersom de tidigare har varit aktiva i sitt 

dagliga liv. 

 

En inre känsla av självständighet är betydelsefull för att klara av svårigheter och det ökar 

individens upplevelse av att kunna hantera sin situation enligt (Antonovsky 2005). 

Support från personalen för att stärka självständighet i form av att uppmuntran och hjälp 

i att motivera patienten att identifiera vilka förmågor hen har. En ytterligare viktig aspekt 

för att bygga självständighet är att låta patienterna berätta om sina känslor i samband med 

varje symtom och hjälpa patienterna till en lösning på problemet.  Allt detta är av 

betydelse för patienter som drabbats av stroke (Gottsäter, 2014). 

 

Fallahpour, Jonsson, Joghataei, Nasrabadi och Tham (2013) betonar att på grund av 

försämrad rörelseförmågan kände patienterna sig fångade i sina egna kroppar och hade 

svårt att utföra aktiviteter och medverka i dagliga rutiner i framtiden. I samma studie 

fanns det en del patienter som bestämde sig för att hantera sin vardag genom att lära sig 

nya sätt som var anpassade till nya aktiviteter. 

I Kelleys et al. (2010) studie framkom det också på grund av försämrad rörelseförmåga 

att den ökade fallrisken inverkade på patienternas i dagliga livet. Detta ledde till rädsla 

vilket kan hindra en återhämtning. Däremot fanns en del patienter som valde att kämpa 

vidare för att klara av dagliga rutiner och att vara självständiga. I Williams och Murrays 

(2013) resultat framkom det att patienterna gradvis accepterade den funktionsnedsättning 

som stroken innebar och de lärde sig olika sätt att klara av sin egenvård. Alla detta ledde 

till en känsla av självständighet.  
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Att självständighet är viktigt för en lyckad egenvård kan även ses i Antonovsky 

omvårdnadsteori där han betonar att denna som har högre KASAM som såg problemet 

som en utmaning och inte ett hinder. Patienter hade förändrats sin syn på livet och fått 

insikt i vad som var värdefullt att lägga kraft på i det vardagliga livet. Det innebar att 

patienter hade en högre KASAM. De som har en högre KASAM har lättare att anpassa 

sig till sjukdomssituationen, oavsett av sjukdomens svårighetsgrad. Därför bidrar högre 

KASAM till bättre livskvalitet och hälsa. Däremot betyder det inte att en patient som har 

hög KASAM har mindre behov av support från vårdpersonalens (Antonovsky 2005).  

 

I en studie av Simeone, Savini, Cohen, Alvaro och Vellone (2015) kom det fram att 

patienterna upplevde att det gick långsammare att tala eller att de hade svårt att hitta ord 

ibland på grund av den försämrade talförmågan. Detta ledde till att patienterna kände sig 

värdelösa. Även i Boger, Demain och Latters (2015) studie identifierades 

kommunikationsförmågan som en viktig individuell kapacitet för förmågan att den söka 

stöd och ta reda på information.  

Almås (2011) lyfter fram en lugn och trygg miljö för gott om tid är en förutsättning för 

ett meningsfullt samtal med stroke drabbade. Därför det är viktigt att vårdpersonalen talar 

långsamt, tar en sak i taget och framförallt ger patienterna tid. 

 

I två av studierna Gibson, Thomas, Harrison och Watkins; och Arkan, Beser och Ozturk 

(2018) hade strokepatienterna en gemensam nämnare när det gäller negativ påverkan som 

var urininkontinens och problem vid intima relationen. Patienterna upplevde oro och 

frustration på grund av urininkontinens.  

Inkontinens innebär att ofrivilligt läckage av urin och det är ett vanligt problem efter 

stroke. Inkontinens som i sin tur kan leda till att patienten isolerar sig. Det kan bidra till 

att rehabiliteringstiden förlängs. Inkontinens kan vara extra svårt för den unga patienten 

efter stroke (Almås 2011). Detta styrks av Kohlers et al. (2018) studie beskrev att trots 

patienter hittade sina egna strategier för att hantera och dölja urininkontinens 

misslyckades de. Detta ledde till rädslan, begränsningar i dagliga livet och minskad 

rörlighet eftersom patienterna ville undvika känslor av skam och pinsamma situationer. 

Samtidigt ansåg patienterna att urininkontinens är okontrollerbar. För patienterna med 

inkontinens är det viktigt att vårdpersonalen kan identifiera vilket problem patienten lider 

av och utifrån det rekommendera rätt hjälpmedel.  
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Även en studie av Boger, Demain och Latter (2015) tyder på att vikten av självhantering 

är betydelsefull. Det är väsentligt hur patienterna gör på egen hand för att återvinna 

självkänslan och behålla sin hälsa och sitt välbefinnande. Därför är det viktigt att ge 

patienterna stöd för att hantera den egna förmågan. 

 

Erfarenheter av emotionella förändringar efter stroke 
Av resultaten framkom att patienterna påverkas psykiskt negativt i form av ångest, 

förtvivlan, rädsla, depression och förvirring (Simeone, Savini, Cohen, Alvaro & Vellone 

2015; Fallahpour, Jonsson, Joghataei, Nasrabadi & Tham 2013; Gibson, Thomas, 

Harrison & Watkins 2018) 

I studien av Fallahpour, Jonsson, Joghataei, Nasrabadi och Tham (2013) upplevde 

patienter olika former av emotionella konsekvenser efter stroke, som till exempel känslor 

av förlust och rädsla, depressioner och självmordstankar, vilket kunde leda till betydligt 

försämrad livskvalite samt medföra minskad rehabiliteringspotential. Ångest och rädsla 

var de mest vanliga upplevelser vilket ledde till depression som fanns bland de flesta 

patienterna i studien. Många patienter drabbas av depression och för vårdpersonalen kan 

det vara svårt att skilja depression från komplikationer efter stroke. Därför är det viktigt 

att vårdpersonalen är uppmärksamma på att en depression kan komma i 

sjukdomsförloppet. Även rädsla förbrukar stora mängder energi vilket kan påverka 

förmågan till återhämtning (Almås 2011). 

 

Vissa patienter hade hopp om att återhämta sig från sin stroke och återgå till det liv de 

levde innan de drabbades (Taule, Strand, Skouen & Råheim 2015).  Även Tutton, Seers, 

Langstaff och Westwoods (2012) studie belyser hoppet om återhämtning hos patienterna, 

om att återgå till ett normalt liv. För många patienter fanns det en tro på att livet 

fortfarande hade mycket att erbjuda dem, om de valde att arbeta vidare med 

återhämtningen, trots en förhöjd medvetenhet om dödens närhet. Detta återspeglades 

också i deras fokus på att få ut det mesta av varje ögonblick de hade. 

 

I Thompson och Ryans (2009) studie upplevde många av patienterna sig som en börda 

för sina anhöriga och beroendet av närstående vilket ledde till låg självkänsla och 

förtvivlan. Borgers et al. 2015 resultat är liknande och han understryker att patienter 

behöver återerövra sin självständighet som är viktig för återhämtning. Antonovsky (2005) 

påpekar att en del patienter väljer en hälsofrämjande livsstil oavsett vilka problem eller 
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utmaningar de utsätts för. I Thompson och Ryans (2009) studie hade patienter låg 

självkänsla och därför är det viktigt att sjukvården kan identifiera de personer som har 

lägre KASAM, för att dessa då ska kunna få mer stöd för att klara av sin sjukdom och 

återvinna sin psykiska hälsa.  

 

Erfarenheter av sociala förändringar efter stroke 
Ett flertal patienter hade enligt Taule, Strand, Skouen & Råheim (2015); Fallahpour, 

Jonsson, Joghataei, Nasrabadi & Tham (2013) isolerat sig från omvärlden på grund av sin 

stroke. Till en början upplevde patienterna i Taule, Strand, Skouen & Råheim (2015) 

studie att det var positivt att stanna hemma. Efter ett tag upplevde de hemmavistelsen 

istället som ett hinder som ledde till minskat socialt umgänge. Andra patienter i 

Fallahpour, Jonsson, Joghataei, Nasrabadi och Tham (2013) såg isoleringen som ett skydd 

från omvärlden. Detta på grund av upplevd ökad stress. De önskade få kontroll över sina 

liv samt bevara den gamla kroppsbilden som de haft innan stroken.  

Även i Northcott och Hilaris (2010) studie ledde patienternas minskade energi, 

talsvårigheter, rörelsehinder, miljöhinder och aktiviteter till att patienternas sociala 

nätverk försämrades. De blev i värsta fall isolerade i hemmet.  

 

Flera artiklar kom fram till att det sociala livet påverkades efter stroken på olika sätt. 

Stödet från omgivning var väldigt betydelsefullt och en stor hjälp på vägen för 

patienterna. Relationer till människor i omgivningen förändrades på olika sätt (Lou et al. 

(2017) och Fallahpour, Jonsson, Joghataei, Nasrabadi och Tham (2013). I Lou et al. 

(2017) studien upplevde patienter att återhämtning var betydligt snabbare i hemmiljön än 

på sjukhuset. Detta på grund av att på sjukhuset upplevde även patienter ett hinder i 

bristerna av i kontakt med deras sociala nätverk. I hemmet kunde de få sin rehabilitering 

tillsammans med sina anhöriga istället för personalen.   

 

Även i en studie av Ellis-Hill et al. (2009) upplevde majoriteten av patienter efter 

sjukhusvistelse ett utvecklat nätverk av socialt stöd från sina söner, döttrar eller grannar 

om de inte hade någon familj. Några av de patienterna som redan sedan tidigare hade 

partner kunde känna sig trygga eftersom det redan fanns någon där som kunde ´hålla ett 

öga’ på dem. Till skillnad från patienterna i studien av Lynch et al. (2008) som ansåg att 

familjemedlemmar hade lämnat dem. Det blev ett avbrott i kontakt med dem efter att 

patienterna hade fått stroke.  



 

 
 

21 

Patienter i studien av Fallahpour, Jonsson, Joghataei, Nasrabadi och Tham (2013) beskrev 

hur frustrerande det var att förlora sin roll i familjen efter stroke. Kvinnorna berättade att 

de inte kunde längre utföra tidigare vanor, som till exempel matlagning och hushållsarbete 

och männen kunde varken upprätthålla heltidsarbete eller vara lika aktiva som tidigare. 

Det upplevdes smärtsamt då det skulle ha betytt mycket i deras liv.  

 

Att vara missnöjd med vårdpersonalens beteende på sjukhuset uppmärksammades av 

strokepatienter och den mest vanligaste anledning till det var den bristande information i 

samband med behandling av strokevård och återhämtning, vilket ledde till att patienterna 

kände själva tvungna att vara beroende av andra efter sjukhusvistelse (Da Silva, da Silva 

Carvalho Vila, Ribeiro & Vandenberghe (2016) och (Dalvandi, HeikkilÄ, Maddah, 

Khankeh & Ekman (2010).  

I Da Silva, da Silva Carvalho Vila, Ribeiro och Vandenberghe (2016) kände sig 

patienterna missnöjda med vårdpersonalens beteende detta på grunddröjsmål i vården, 

brist på kvalificerad personal för viktiga vårduppdrag samt hjälp med information om 

välfärdsförmåner. Dessutom beskrivs svårigheten att vara beroende av andra till exempel 

anhöriga för att kunna utföra sina aktiviteter i det dagliga livet.  

Att var oberoende vilket innebär att individen kan klara av sin egenvård, vara delaktig i 

vardagslivet vilket också främjar patientens välbefinnande kan även styrkas i Hedman 

(2014).  

 

Några patienter i studien av Dalvandi, HeikkilÄ, Maddah, Khankeh och Ekman (2010) 

upplevde att utbildning och färdigheter i samband med behandling av strokevård och 

återhämtning bör överföras från sjukhus till hemmet för att de bättre ska förstå hur de ska 

hantera problemen relaterade till stroke. De ville fortfarande återvända till ett normalt liv, 

som att äta själva, gå på toaletten och besöka vänner. Detta bidrar till ökade 

självständighet, vilket i sin tur leder till snabbare återhämtning och bättre livskvalitet. 

Jönsson och Wallin (2012) skriver om hur viktigt det är att ge bra och god information 

både muntligt och skriftligt. Om patienterna är i kris tar det inte till sig ens hälften av 

information som ges av vårdpersonal. Även i Grohn, Worrall, Simmons-Mackie och 

Browns (2012) studie förstärks vikten om kommunikation mellan patienter och 

sjuksköterskor där patienter ansåg vara så viktig för deras välmående. Därför är det av 

stor betydelse att vårdpersonal upprepar, förtydligar och ger en tydlig sammanfattning av 
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information. Detta gäller exempelvis frågor som kan uppkomma i det dagliga livet, för 

att underlätta i sociala kontakterna både utanför och inom familjen. 

 

Metodologiska aspekten - Undersökningsgrupp 
I denna studies resultat har författarna valt 12 vetenskapliga artiklar. Alla artiklar som 

ingick i studien behandlade strokepatienter som skulle beskriva sina erfarenheter efter en 

stroke. Det anses enligt Polit och Beck (2017) vara en styrka i de föreliggande artiklar där 

en viss grupp ur en stor population har valts för att presentera ett fenomen.  De 12 utvalda 

artiklarna har alla redovisat antal patienterna (tabell 3), i både Arkan, Beser och Ozturks 

(2018) och Thompson och Ryans (2009) artikel var undersökningsgruppen beskriven fast 

det fastställs inte det hur många män och kvinnor, vilket studien omfattar vara en svaghet 

enligt Polit och Beck (2017). Om inte undersökningsgruppen är välskriven kan det vara 

svårt att avgöra om artikelns tillvägagångssätt varit effektivt. Författarnas valde ändå att 

ta med de artiklarna eftersom det visade sig att det var en blandning av kön, vilket är en 

styrka, enligt författarna, för helhetsbilden blev tydligare. 

 

Alla artiklar i föreliggande studie har valt att redovisa undersökningsgruppen som varit 

en blandning av män och kvinnor där de övervägande varit män och det kan vara till 

fördel för resultatet eftersom stroke är vanligare bland män. (tabell 3). Detta styrks Polit 

och Beck (2017) då de anser att läsaren får en helhetsbild av patienterna. Författarna till 

föreliggande studie anser att resultatet ger en trovärdig bild samt att genusperspektivet 

inte påverkat resultatet, vilket skulle vara felaktigt vid en jämn könsfördelning. I 10 av de 

12 utvalda artiklarna har patientens ålder redovisats noggrant, vilket är en styrka enligt 

Polit och Beck (2017) då läsaren får en helhetsbild av patienterna.  Vad det gäller ålder 

redovisar utvalda artiklarna där i artikel Arkan, Beser och Ozturks (2018) artikel att 

patienterna skulle vara över 18 år och i Kelleys et al. (2010) artikel skulle patienterna vara 

minst 50 år, och även det styrks av Polit och Beck (2017) som beskriver att ett brett 

åldersintervall ger ett brett resultat. 

 

Metoddiskussion 
Föreliggande studies syfte var att beskriva patienters erfarenheter efter en stroke, därför 

valde författarna en beskrivande litteraturstudie där en fördjupad förståelse av fenomenet 

från flera perspektiv tas upp, vilket enligt Polit och Beck (2017) är att föredra då något 

beskrivs utifrån erfarenheter. Att alla 12 utvalda artiklar i studien hade en kvalitativ ansats 
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där datan från strokepatienter har hämtats via intervjuer av olika slag till exempel genom 

semi-strukturerade intervjuer eller individuella och djupa intervjuer. Detta var en styrka 

för författarna vilket underlättade för dem att beskriva strokepatienters olika perspektiv 

om erfarenheter efter en stroke i sin litteraturstudie. 

 

Databaserna som valdes var Medline via PubMed och Cinahl då de är störst inom 

omvårdnad. Sökorden skulle vara relevanta till föreliggande studies syfte och 

frågeställningar. Tillsammans med de valda sökorden användes booleska termer och det 

gjorde att det blev fler antal artiklar i sökningen (polit och Beck 2017). I pubmed var det 

endast ett sökord som inte gick att hitta Mesh-term och efter sökningar med både sökord 

som det gick att hitta i Mesh-termer då blev det inga träffar alls och för att författarna 

skulle vara säkra då valde de att använda samma sökord i Cinahl som i Pubmed. Trots 

detta söktes två artiklar manuellt, Fallahpour, Jonsson, Joghataei, Nasrabadi och Tham 

(2013) och Jones et al. (2018) (tabell 3), då de också ansågs vara relevanta för 

Inklusionskriterier, syfte och frågeställningar enligt författarna. Författarna valde att söka 

i fritext då detta var även en styrka efter att ha gjort sökningningar av sökord i 

kombination och endast i fritext. Det gjorde att de fick fram relevanta artiklar. Till 

skillnaden från polit och Beck (2017) kan detta ses som en svaghet att inte söka i Mesh-

termer eftersom kan detta vara svårt då att bedöma om sökning är mer exakt efter 

föreliggande studiens syfte.  

För att få en ny och mer trovärdig forskning valde författarna att begränsa sökningarna 

till artiklarna publicerade från och med efter år 2008. För att undvika köp av artiklarna 

valde författarna att de skulle även gå att öppna på HIGs databas.  

 

Föreliggande litteraturstudie baseras på tolv utvalda artiklar som slumpmässigt delats på 

hälften som de båda författarna analyserat individuellt samt antecknat och sammanfattat 

i ett varsitt dokument. Därefter byttes artiklarna mellan författarna för att sedan göra 

samma sak på den andra hälften. Det ansågs vara en styrka då valet av att först läsa hälften 

av de tolv utvalda artiklarna enskilt och sedan byta ledde till att risken för feltolkningar 

och missförstånd av data blev mindre. Trots detta har författarna utifrån bästa förmåga 

översatt artiklarna med hjälp av bland annat översättningssidor för att vara säkrare. 

Författarna gjorde också sammanfattningarna av de 12 utvalda artiklar i löpande text samt 

läste igenom dem och sedan gjorde färgkodning av fakta för att kunna dela upp innehåller 

i fysiskt, emotionellt och socialt, och sedan gemensamt kunna hjälpas åt. Polit och Beck 
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(2017) beskriver att färgkodning gör det lättare att skilja delar av arbete och sedan göra 

kategorier vilket överensstämmer också i författarnas resonemang.  

Den andra frågeställningen genomfördes på nästan samma sätt och författarna läste både 

metoddelen och abstract till denna fråga.  För att sedan kunna anteckna kön, ålderantal 

deltagare samt bortfall, läste författarna individuellt hälften var av det totala antalet 

artiklar och letade efter ovannämnda aspekter. Författarna kom fram till det som var mest 

relevant utifrån deras litteraturstudie. 

 

Kliniska implikationer för omvårdnad och förslag på fortsatt forskning 
I Sverige är den tredje vanligaste dödsorsaken stroke och varje år drabbas 26 500 personer 

av sjukdomen. Globalt är stroke den näst vanligaste orsaken till funktionsnedsättning och 

död. Enligt Socialstyrelsen (2016) är strokevården idag ojämlik i landet. Därför bör hälso-

och sjukvården erbjuda ett strukturerat omhändertagande inne på sjukhuset respektive i 

hemmet till personer som drabbades av stroke. I tidigare studier som har gjorts om 

patientens erfarenheter av kontinuitet inom vården från akutfasen till hemmet finns det 

också tillfällen uppmärksammade då vård rutiner inte följts. Att vårdas i en obruten 

vårdkedja där vårdprogram för patienter med stroke har stor betydelse för patientens 

tillfrisknande, minskad dödlighet och minskat behov av funktionsstöd. 

Därför är det ett viktigt område att undersöka ytterligare. Utifrån det kan strokevården få 

ny kunskap och förståelse som kan användas till att optimera patientens uppföljning 

gällande rutiner vid stroke. Förslag på ny forskning är att undersöka och utveckla 

långsiktiga och effektiva vård rutiner för patienter efter stroke som verkar för att patienter 

kan få förbättrad livskvalité i hemmet med ökad självständighet utan att vara beroende av 

anhöriga. 

 

Slutsats 
Samtliga deltagare har fått ett annorlunda liv med olika grad och form av funktionshinder 

som påverkar deras liv. Det dagliga livet blev svårare att hantera vilket ofta ledde till 

psykisk påfrestning. För de, med låg KASAM, som inte kunde acceptera sin förändrade 

livssituation kunde påfrestningarna medför isolering från omvärlden. Att var beroende av 

närstående kunde vara krävande men av stor betydelse under hela 

återhämtningsprocessen. 
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Då ett stort antal människor drabbas av stroke i Sverige och då det är känt att vårdprogram 

i obruten vårdkedja har stor betydelse för patienters tillfrisknande och minskad dödlighet, 

bör ökat fokus läggas på strukturerad vårdutveckling för denna patientgrupp. 

Med hänsyn till vårdutvecklingens viktiga betydelse för tillfrisknande och ökad 

livskvalitet för varje individ som drabbats av stroke är fortsatt forskning nödvändig. 
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Bilaga 1 Tabell 3.  De inkluderade artiklarnas författare, publicerade år, land, 

titel, design och ansats, undersökningsgrupp, datainsamlingsmetod samt 

dataanalysmetod. 

 
Författare,
Publ.år och 
studieland 

Titel Design 
och 
eventuellt 
ansats 

Urvalsme
tod 

Undersöknin
gsgrupp 

Datainns
amling 
metod 

Dataanal
ys metod 

Arkan, G., 

Beser, A. & 

Ozturk, V. 

Turkey 

2018 

Experience
s Related 
to Urinary 
Incontinen
ce of 
Stroke 
Patients 

Beskrivan

de design, 

kvalitativ 

ansats 

 

Ändamåls

enligt.  

Över 18 

år 

Turkiska 

pratande. 

Mellan, 
oct-nov 
2014 

15 patienter 

hade 

urininkontine

ns. 

Förekommer 

inte hur 

många 

kvinnor och 

män i studien. 

0 bortfall. 

Semi-

strukturer

ade 

intervju 

Face to 

face 

20–64 
min 
varade 
intervju. 

Kvalitati
v 
innehålls
analys 

Thompson, 

HS. & 

Ryan, A. 

England 

2009 

The impact 
of stroke 
consequenc
es on 
spousal 
relationshi
ps from the 
perspective 
of the 
person 
with stroke 

Explorativ 

design, 

Kvalitativ 
ansats 

Ändamåls

enligt. 

Över 18 

år, 

mellan 
28:e Feb- 
10:e April 
2007 
skedde 
datainsam
ling. 

16 patienter 

utvisat från 

sjukhuset 

efter en 

diagnos av 

stroke. 

Självständiga 

och har en 

partner. 

Medelålder 

56 år. 

0 bortfall. 

Individuel

la, audio 

inspelade  

Intervju. 

Djupa 

intervju. 

25 min 

Kvalitati
v 
innehålls
analy 

Dalvandi, 

A., 

HeikkilÄ, 

K., 

Life 
experience
s after 
stroke 
among 
Iranian 

Grounded 

theory 

design, 

Kvalitativ 
ansats 

Ändamåls

enligt. 

Uppväxt i 
stadsdel 
Tehran. 

10 patienter, 4 

kvinnor och 6 

män, 

sjukhusutvisa

Semi-

strukturer

ade och 

Kvalitati
v 
innehålls
analy 
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Maddah, 

S.S.B., 

Khankeh, 

H. R & 

Ekman, S. 

L 

Iran 

2010 

stroke 
survivors 

d sedan 

mellan feb- 

juli 2007, haft 

stroke mellan 

3–6  

Månader. 
Medelålder 
mellan 55–70. 

djupa 

intervjuer. 

 

40–60 
min 

Simeone, 

S., Savini, 

S., Cohen, 

M.Z., 

Alvaro, R. 

& 

 Vellone, E. 

Italy  

2015 

The 
experience 
of stroke 
survivors 
three 
months 
after being 
discharged 
home: A 
phenomeno
logical 
investigatio
n 

Fenomeno

logisk 

Design, 

Kvalitativ 
ansats 

Ändamåls

enligt, 

 

13 
patienter 
bodde i 
Rom och 
andra 2 
patienter 
bodde i 
Napoli. 

15 

strokepatiente

r,12 män och 

3 kvinnor, 

medelålder 70 

år. 

0 bortfall. 

Individuel
la 
intervjuer, 
öppna och 
öppna 
avslutande 
frågor. 

Tematisk 
analys 

Williams, 

S. & 

Murray, C. 

Australia 

2013 

The lived 
experience 
of older 
adults' 
occupation
al 
adaptation 
following a 
stroke 

Beskrivan

de design, 

Kvalitativ 
ansats 

Ändamåls

enligt,  

 

Minst 1 år 
haft 
stroke. 

5 personer 

som hade 

upplevt stroke 

upp till 14 år, 

3 män  

2 kvinnor, 

Medelålder 

mellan 68–78.  

0 bortfall. 

Semi-
strukturer
ade och 
djupa 
intervjuer. 

Colazzis 
metodolo
gisk 
analys 

Kelley, C. 

P., 

Graham, 

C., Christy, 

J.B., 

Hersch, G., 

Shaw, S. & 

Falling and 
Mobility 
Experience
s of Stroke 
Survivors 
and 
Spousal 
Caregivers 

Utforskan

de design, 

Kvalitativ 
ansats 

Ändamåls

enligt,  

Minst 50 
år gamla 
strokepati
enter samt 
haft strok 
minst 1 
år. 

133 patienter, 

haft stroke i 

minst 6 och 

upp till 12 

månader, 104 

män, 29 

kvinnor 

Semi-

strukturer

ade och 

djupa 

intervju. 

Under 12 
månader 

Secondar
y 
analysis 
av 
intervjuer
. 
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Ostwald, 

S.K. 

USA 

2010 

Medelålder? 

0 bortfall. 

Taule, T., 

Strand, 

L.I., 

Skouen, 

J.S. & 

Råheim, 

M. 

Norway 

2015 

Striving for 
a life worth 
living: 
stroke 
survivors' 
experience
s of home 
rehabilitati
on 

Kontroller
ad 
randomise
rad 
design, 
Kvalitativ 
ansats 

Ändamåls
enligt, 

8 patienter  

4 Män  

4 Kvinnor, 

medelålder 

mellan 45–80 

år. 

0 bortfall. 

Intervjuer Kvalitati
v 
innehålls
analy 

 
Gibson, J. 

Me., Thomas, 

L. H., 

Harrison, J. 

J. & 

Watkins, C. 

L 

England 

2018 

Stroke 
survivor
s’ and 
carers’ 
experien
ces of a 
systemat
ic 
voiding 
program
me to 
treat 
urinary 
incontin
ence 
after 
stroke 

Utforskan

de design, 

kvalitativ 

ansats 

Ändamålsenli
gt, 

12 

strokepatie

nter med 

urininkont

inens, 

7 män 

5 kvinnor 

medelålde

r 76 år. 

0 bortfall. 

Intervju 

13–19 
min 

Data 
spelades 
in, 
transkrib
erades 
och 
analysera
des med 
tematisk 
analys 

Lou, S., 

Carstensen, 

K., Møldrup, 

M., Shahla, 

S., Zakharia, 

E., Nielsen, 

C.P 

Early 

supporte

d 

discharg

e 

followin

g mild 

Utforskan

de design 

Kvalitativ 
ansats 

Ändamålsenli

gt, Danmark 

2015, 3–6 

veckor efter 

stroke 

22 

strokepatie

nter; 

15 män 

och 7 

kvinnor. 

Semi-

strukture

rade och 

intervju 

med 

öppna 

Data 
spelades 
in, 
transkribe
rades och 
analysera
des med 
tematisk 
analys 
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Denmark 

2017 

stroke: a 

qualitati

ve 

study of 

patients’ 

and their 

partners’ 

experien

ces of 

rehabilit
ation at 
home 

Åldrarna 

41–85. 

0 bortfall 

avslutand

e frågor, 

30–60 
min 

JK da Silva, 

V da Silva 

Carvalho 

Vila.  

Brasil  

2016 

Survivor
s' 
perspect
ive of 
life after 
stroke. 

Tolkande 

fenomenol

ogisk 

design. 

 

Kvalitativ 

Ändamålsenli

gt 

Över 18 år 

Nordvästra 
Brasilien 
2013 

8 patienter 

som hade 

stroke och 

upplevde 

illamående 

3 män 

5 kvinnor 

Medelålde

r 54. 

0 bortfall 

Semi-

structured 

individuel

la intervju 

30–55 
min 

Data 
spelades 
in, 
transkrib
erades 
och 
analysera
des med 
tematisk 
analys 

Fallahpour, 

M., Jonsson, 

H., Joghataei, 

M.T., 

Nasrabadi, 

A.N. & 

Tham, K. 

Sweden 

2013 

I am not 
living my 
life": 
lived 
experien
ce of 
participa
tion in 
everyda
y 
occupati
ons after 
stroke in 
Tehran. 

Beskrivan
de och 
tolkande 
fenomenol
ogisk 
design, 
Kvalitativ 
ansats 

Ändamålsenli

gt 

Mer eller 

mindre än75 

Universitetssj
ukhuset i 
Tehran. 

8 patienter 

som haft 

en stroke 4 

Män 4 

Kvinnor, 

Medelålde

r mellan 

45–68 år. 

0 bortfall. 

Djupa 
intervju. 

EPP 
metoden. 

Jones, N. & 

Nasr, N 

England 

The 
experien
ces of 
stroke 

Utforskan

de design 

Ändamålsenli

gt, 

7 patienter 

med 

ätsvårighet

Semi-
structured 
intervju 

Tematisk 
analys 



 

 
 

35 

2018 survivor
s with 
managin
g eating 
6 
months 
poststro
ke. 

Kvalitativ 
ansats 

Haft stroke 
mer en 6 
månader 

er, 4 män, 

3 kvinnor, 

Medelålde

r 58. 

0 bortfall. 
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Bilaga 2 Tabell 4. De inkluderade artiklarnas författare, syfte och resultat. 

Författare syfte Resultat 
 

Arkan, G., Beser, A. 

& Ozturk, V. 

 

Syftet var att beskriva 

erfarenhet av urininkontinens 

hos strokepatienter 

  Tre teman framkom i resultat; 

Uppfattning av urininkontinens, 

effekter av urininkontinens och 

hantering av urininkontinens. 

Patienter förklarade också hur de 

och deras vårdgivare påverkades 

negativt av urininkontinens. 

De upplevde också dagliga och 

psykologiska problem anknutna till 

urininkontinens. Några 

förändringar gjordes såsom mindre 

vätskeintag, byte av 

inkontinensskydd, täta 

madrasskydd och tillämpning av 

traditionella praxis och 

medicinering. 
Thompson HS1, 

Ryan A 
Syftet var att ge en subjektiv 

inblick i erfarenheten av 

strokeåterhämtning inom 

makar relationer 

Patienter upplevde att spousal 

relationer förändrades väsentligt 

när det gäller sexualitet, sexuel lust 

och sexuel funktion. Inom deras 

roll som make och fru beskrev 

strokepatienter en brist på kontroll 

och dramatiska förändringar i deras 

uppfattning om sig själv. 
Dalvandi, A., 

HeikkilÄ, K., 

Maddah, S.S.B., 

Khankeh, H. R & 

Ekman 

Syftet var att belysa hur 

stroke överlevande upplever 

och upplever livet efter stroke 

Patienter i denna studie kom fram 

till att otillräcklig socialt stöd, 

avsaknad utbildningsplan, bristande 

tillgång till rehabilitering, fysiska 

och psykiska problem ledde till 



 

 
 

37 

funktionsstörningar, dålig social 

ekonomi och allmänt dåligt liv. 
Simeone, S., Savini, 

S., Cohen, M.Z., 

Alvaro, R. & 

 Vellone, E 

Syftet var att beskriva 

upplevelsen av stroke 

överlevande tre månader efter 

att ha släppts hem från 

rehabiliteringssjukhus 

Resultat beskriver hur patienter 

upplever dramatiska förändringar i 

livet efter stroke och att det är 

jobbigt att känna sig vara en börda 

för familjen. 
Williams, S. & 

Murray, C. 

 

Syftet var att undersöka och 

beskriva äldre vuxnas levande 

erfarenhet av 

yrkesanpassning efter en 

stroke. 

Resultat visade att leva med stroke 

är chock för samhälle och att hela 

ens liv förändras. Det framkommer 

att det fortfarande finns det sätt att 

bekämpa och göra sitt bästa inom 

tre subtema; gripande och rädsla’, 

problemlösning och sträcker på 

begränsningar. 
Kelley, C. P., 

Graham, C., Christy, 

J.B., Hersch, G., 

Shaw, S. & Ostwald, 

S.K. 

 

Syftet var att utforska 

överlevande av stroke och 

vårdgivare levde erfarenheter 

om fallande och allmän 

rörlighet. 

Resultat tar upp hur viktigt det är 

att känna till deltagarnas 

erfarenheter om fallande och 

allmän rörlighet vilket kan 

förebygga flera fall samt rädslan för 

att falla. 

Taule, T., Strand, 

L.I., Skouen, J.S. & 

Råheim, M. 

Syftet var att undersöka 

erfarenheter av 

hemrehabilitering efter tidig 

utskrivning från sjukhus efter 

att ha drabbats av en milda 

till måttliga stroke. 

Resultatet till denna studie 

beskriver patienter att de behövde 

hjälp av sjukvårdspersonal för att 

kunna hantera de känslomässiga 

reaktioner som anknutna till ny 

kropp för att kunna klara av 

rehabiliteringsperioden. 
Gibson, J. Me., 

Thomas, L. H., 

Harrison, J. J. & 

Watkins, C. L 

Syftet var att undersöka de 

synpunkter och erfarenheter 

av stroke överlevande och 

vårdgivare om ett 

systematiskt försvinnande 

Huvudteman som hänför sig till 

genomförandet av programmet 

omfattade följande: tidsbestämda 

avskedighetsbeslut, anpassning av 

programmet eller tidsplanen för 
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program för poststroke 

inkontinens. 

tidsplanering och behandling av 

urininkontinens hantering. 

Deltagarna tyckte att programmet 

hjälpte dem att återfå autonomi. 

Lou, S., Carstensen, 

K., Møldrup, M., 
Shahla, S., Zakharia, 
E., Nielsen, C.P 

Syftet var att undersöka hur 

milda strokepatienter och 

deras partner upplever samt 

hanterar vardagen i ett 

sammanhang av “Early 

supported discharge. 

Delvis beskriver resultatet hur 

patienter med stroke upplevde hur 

viktigt det är med att vara väl 

informerade vid hemgång samt att 

komma hem. 

JK da Silva, V da 

Silva Carvalho Vila 

Syftet var att förstå 

betydelsen av 

sjukdomsupplevelser utifrån 

åtta stroke överlevare. 

Alla deltagare bekräftade att stroke 

var en traumatisk och oväntad 

händelse som orsakade känslor av 

rädsla, hopplöshet och brist på 

förberedelse för att känna igen 

symtomen eller veta vad de ska 

göra när de uppstår. 

Fallahpour, M., 

Jonsson, H., 

Joghataei, M.T., 

Nasrabadi, A.N. & 

Tham, K. 

Syftet var att rapportera de 

Upplevda erfarenheter av 

deltagande i dagliga 

aktiviteter efter stroke i 

Teheran. 

Resultatet delas in i tre karaktärer 

som också är rubriker,” Jag kan 

inte göra samma aktiviteter som 

tidigare”, “jag är inte samma 

person samt jag lever inte mitt liv”. 

Under dessa rubriker i 

sammanfattning ledde de till 

isolation på grund av missnöje till 

deras nuvarande liv, undvek 

umgänge på så sätt att dämpa 

stressen i det aktuella livet efter 

stroke mfl. 

Jones, N. & Nasr, N Syfte var att utforska det 

komplicerade fenomenet med 

ätsvårigheter 6 månader efter 

stroke 

Resultat påvisar hur patienter 

upplevde att betraktade ätande 

aktiviteter som ett sätt att själv 

övervaka återhämtning och 

progression. 
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