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Sammanfattning  

Bakgrund: Stroke är en av de största folksjukdomar. År 2018 drabbades cirka 25 500 

individer och närmare 6 200 avled av sjukdomen i Sverige. Kvarstående symtom som 

förekommer vid stroke, beroende på vilken sidan av hjärnhalvan som blir drabbat 

inverkar på patienten fysiskt  och psykiskt, vilken i sin tur påverkas patienten socialt. 

Sjuksköterskan i detta fall har ett stort ansvar att ta hänsyn till patientens tillstånd och 

omvårdnadsbehov efter en stroke.   

Syfte: Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva personers upplevelse av livet 

efter en stroke. 

Metod: En beskrivande litteraturstudie som inkluderar 15 vetenskapliga artiklar med 

både kvalitativ och kvantitativ ansats. Databasen Medline via PubMed tillämpades för 

att söka fram artiklarna. 

Huvudresultat: Efter en stroke kan det uppkomma flertal kvarstående symtom, vilket 

kan påverka personernas fysiska, psykiska, samt sociala liv. Funktionshinder var den 

vanligaste kvarvarande symtom till personernas förändrade liv. Flera av dem upplevde 

en känsla av rädsla, oro, skuldkänslor, depression, förändrad självbild och självkänsla. 

Alla dessa omständigheter ledde till att drabbade personerna självmedvetet isolerade 

sig, vilket påverkade deras sociala nätverk. Trots dessa faktorer upplevde  de drabbade 

personerna ett hopp av att återhämtning skulle uppnås så småningom. 

Slutsats: Personer som drabbats av stroke beskrev upplevelser av olika psykiska, 

fysiska och sociala hinder till följd av en stroke. Trots dessa faktorer upplevde 

personerna ett hopp, motivation och positiva känslor. För sjuksköterskan är det viktigt 

att ha en tillräcklig kunskap om allt som gäller stroke för att kunna tillgodose personers 

omvårdnadsbehov, vilket hjälper de att kunna förstå, hantera tillståndet samt återhämta 

sig utan större svårigheter. 

 

Nyckelord: Livet efter stroke, Stroke, Upplevelse  

 



 

 

 
 

Abstract 

Background: Stroke is a widespread disease that affected approximately 25 500 people 

in 2018 and nearly 6 200 died of the disease in Sweden. Remaining symptoms that 

occur at stroke, depending on which side of the brain that been affected, effects the 

patient physically and psychically, which in turn affects the patient socially. The nurse 

in this case has a great responsibility to take  a deference about patient's condition and 

nursings needs after the stroke. 

Aim: The aim with this literature study was to describe person’s experience of the life 

after a stroke.  

Method: A descriptive literature study that includes 15 scientific articles with both 

qvalitativ and qvantitativ sample. The Medline database via PubMed was used to search 

for the articles. 

Results: Persons who affected of stroke described experiences about their physically 

changes, psychically changes, and sociallity life changes. The functional obstacle 

created for example fear, depression, anxiety, debt feeling, changes of self-image and 

self-feeling. All of these circumstances led the affected individuals to self-isolate 

themselves, which affected their social network. Despite these factors, the affected 

person’s experienced a hope that recovery would eventually be achieved. 

Conclusion: The persons who affected of stroke described experiences of various 

psychically and sociality obstacles as result of a stroke. Despite these factors, persons 

experienced a hope, motivation and positive emotions. For the nurse it’s important to 

have sufficient knowledge about everything that concerns stroke, to be able to cater for 

person’s nursing needs, which help them to understand, manage the condition and 

recover themselves without any major difficulties. 

 

Keywords: Experience, Life after Stroke, Stroke. 
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1. Introduktion  

 

1.1 Stroke 

Stroke även benämnt slaganfall eller apoplexia cerebri, hör till den vanligaste orsaken 

till allvarliga funktionsnedsättningar, exempelvis förlamningar i vissa eller stora del av 

kroppen, dysfagi och afasi. Stroke är ett samlingsnamn som inkluderar hjärninfarkt 

(cerebrala tromboser och embolier) och hjärnblödningar (intracerebrala hematom och 

subaraknoidalblödning) (Ericson & Ericson 2012). Under 2018 drabbades 25 500 

personer av stroke och närmare 6 200 personer avled av sjukdomen i Sverige 

(Socialstyrelse 2019). Sjukdomen är dramatisk, det vill säga uppkommer plötsligt och 

kan inverka på patientens liv (Wergeland, Signy & ødegaard- Olsen 2011). Symtom 

som förekommer vid stroke beror på vilket sida av hjärndelen som blir drabbad. Dessa 

symtom kan vara till exempel; huvudvärk, domningar, yrsel, förvirring, balans 

försämring och förlamning i olika delar av kroppen. (Ericson & Ericson 2012). 

Strokedrabbade personer drabbas i de flesta fall av funktionsnedsättningar och andra 

besvär, vilket innebär att de blir i stort behov av medicinsk behandling samt 

rehabilitering för att kunna återhämta sig och få tillbaka sin “normala” kroppsfunktion 

(Wergeland, Signy & ødegaard- Olsen 2011).   

1.2 Kvarvarande symtom till följd av stroke 

Vid insjuknande av stroke drabbas individen av olika symtom och konsekvenser.  

Komplikationer som kan uppstå till följd av stroke kan exempelvis vara motoriska, 

sensoriska och neurologiska. Inom sensoriska komplikationer kan symtomen uppstå i 

form av synbortfall helt eller i delvis i ett öga, eller svårigheter att känna temperatur, 

storlek och struktur. Vid motoriska komplikationer får individen förlamning i olika 

delar av kroppen oberoende på vilken hjärnhalva som drabbas, svårighet att svälja 

(dysfagi), försämrad balans och domningar. Vid neurologiska komplikationer får 

individen kommunikationssvårigheter, afasi; svårigheter att tala och ibland till och med 

svårigheter att läsa, förstå, skriva och räkna. Neurologiska komplikationer kan också 

medföra symtom som t.ex. inte uppfatta den ena sidan av kroppen och/eller inte heller 

omgivningen. Efter stroke kan personer lida av urin- och avföringsinkontinens, vilket 

leder till svårigheter att tömma/kontrollera blåsan och tarmen. Hjärntrötthet som även 
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kallas för fatigue, kan ge depression, ångest, förtvivlan och även förvirring kan 

förekomma. Efter strokeanfall drabbas personer även av exempelvis affektlabilitet, 

vilket innebär att de har svårigheter med att kontrollera skratt eller gråt. Generellt kan 

strokedrabbade personer få svårigheter med att utföra aktiviteter och uppgifter på grund 

av brist på energi, kognitiva -och fysiska begränsningar (Wergeland et al. 2011). 

1.3 Stroke rehabilitering 

Första tiden efter insjuknande av stroke brukar individen ofta successivt bli förbättrad. 

Exempelvis fysiska nedsättningar är halvsidig förlamning, och oftast brukar detta vara 

ena sidans arm och ben. Dessa förlamningar kan ske i olika grad och varieras från 

person till person. Därför kommer strokepatienter att vara i behov av rehabilitering. 

Rehabilitering för en strokedrabbad individ innebär att anpassa aktiviteter och gradvis 

öka utmaningarna att hen känner sig i ställning att själv hantera olika situationer 

(Wergeland et al. 2011).Vid rehabilitering skapas förutsättningar för att personer med 

förvärvad funktionsnedsättning ska återfå och bibehålla bästa möjliga funktionsförmåga 

så mycket som möjligt. Insatserna som ingår i rehabiliteringsarbetet formas alltid utifrån 

den enskildes behov och förmågor han eller hon hade före sjukdom eller skada. 

(Socialstyrelsen 2010)  

1.4  Närståendes roll  

Närstående spelar mycket stor roll för patientens återhämtning. I en studie av Radcliffe, 

Lowton & Morgan (2013) presenterade författarna, att med hjälp av stödjande partner 

kan de tillsammans anpassa sig till olika nivåer av funktionsnedsättning som är till följd 

av stroke. Detta leder ofta till att paret kan hantera livet med stroke på ett bättre sätt 

samt minimera effekten av det.  

 

1.5 Sjuksköterskans roll och omvårdnad inom strokevården  

Dagligen möter sjuksköterskor strokedrabbade patienter som är i olika faser i livet. 

Patienterna har olika behov och förutsättningar beroende på vilka skador stroke har 

medfört hos individen samt i vilken grad sjukdomen påverkar funktionsnivån. 

Sjuksköterskans roll är att ge relevanta åtgärder beroende på skadans art och grad hos 

patienten. Vid små skador, omfattas sjuksköterskans åtgärder av att ge handledning och 

muntliga instruktioner genom olika aktiviteter. Vid stora skador är sjuksköterskans 
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uppgift att sätta igång eller styra rörelser, det vill säga att hjälpa den individen med att 

utföra olika rörelser, med fokus på patientens delaktighet. Förutom dessa 

kompetenskrav har sjuksköterskan i sin roll att utföra fyra omvårdnadsåtgärder; 

stödjande, förklarande, integrerande samt bevarande funktion. Omvårdnaden påbörjar 

redan i akutfasen vid inläggningen på sjukhus och fortsätter tills patienterna utskriven 

hem (Wergeland, Signy & ødegaard- Olsen 2011).  

Utifrån den förklarande funktionen skall sjuksköterskan hjälpa och vägleda patienten 

och dess närstående att kunna hantera och förstå den nya livssituationen som inträffat. 

Sjuksköterskans stödjande funktion handlar om att skapa trygghet, förtroende och 

hoppet mellan sig själv, strokedrabbade personer och dess anhöriga. För sjuksköterskan 

är det viktigt att anpassa aktiviteten utifrån individens behov samt stegvis öka 

utmaningar, så att personen i fråga känner sig i stånd att behärska situationen. Det är 

även viktigt att stärka patienternas integritet, självbild samt värdighet. Detta utföras 

genom att t.ex. sjuksköterskan uppmuntrar patienterna att behålla sitt sociala nätverk. 

Den integrerande funktionen består av att få strokedrabbade personer att förstå 

behandlingens  ändamål och behandlingsprinciper. Under behandlingen inräknas 

sjuksköterskan även som patientens talesman och en länk mellan de olika 

yrkesgrupperna. Den bevarande funktionen handlar om att tillgodose patientens 

grundläggande behov för att bibehålla deras fysiska och psykiska vilja till 

återhämtningen. Här är det viktigt att skapa balans mellan aktivitet och vila för att 

förhindra vissa komplikationer  (Wergeland, Signy & ødegaard- Olsen 2011).  

Sjuksköterskor kan i varierande grad uppleva det lättare eller svårare att vårda en stroke 

patient. I en studie av Park, Yeon-Hwan & Han, Hae-Ra (2010) påpekades att 

sjuksköterskor upplevde en brist hos patientens partner avseende förståelsen och 

betydelsen med familjeomsorg. Utmaningen i arbetet var att utbilda familjemedlemmar 

och få dem att förstå, som för det mesta inte förstod vikten av kontinuerlig vård. Den tid 

som åtgick att utbilda partners och få förståelse påverkade patienters återhämtning och 

rehabilitering negativt. Sjuksköterskor upplevde också en brist på ordentlig utbildning 

för strokerelaterade vårdfrågor, vilket anses vara viktigt för att kunna tillgodose 

patienters utvecklingsbehov och få förståelse för olika konsekvenser hos 

strokepatienter.  
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1.6 Begreppsdefinition 

Upplevelse  

Begreppet upplevelse, definieras som någonting som människor tar in och som påverkar 

ens sätt att vara, känna och tänka (Socialstyrelse 2004). Enligt Fox (2016) definieras 

begreppet upplevelse även som personligt uppfattande, exempelvis känslor, risk, 

äventyr och grupputveckling. Därutöver vad individen har varit med om eller hur 

personen upplevt en viss händelse eller situation. Inom upplevelsen sker en sensorisk 

införsel och neurologisk bearbetning, det vill säga en relation med värden som personer 

möter, tolkar och däremot formar som ett verbalt meddelande.  

Livet efter 

I detta sammanhang innebär Livet efter det fortsätta livet från sjukhus tills personen 

utskrivet hem efter att ha överlevt stroke. 

1.7 Teoretisk referensram “Coping” 

Författare till den föreliggande studie valde Coping som teoretisk referensram, eftersom 

strokedrabbade personer lider mycket vanlig av funktionshinder, vilket kan skapa 

svårigheter för dem att utföra aktiviteter. Dock kan upplevelserna av ett funktionshinder 

bli lindriga genom att tillämpa olika copingstrategier. Coping innebär “själv 

hanteringsstrategi” och är ett tillvägagångssätt för att hantera svåra situationer 

(Lundmark 2014). Genom tillämpning av strategin möjliggörs individernas sätt att 

återanpassa sina roller samt rutiner i sina liv. Exempelvis används copingstrategin för 

att ta fram positiva och lyckliga minnen, men också tidigare erfarenheter som hjälp och 

stöd i svåra stadier av rehabilitering, såsom när personen tränar att äta och dricka via 

munnen (Moloney & Walshe 2018). Enligt Wottrich, Åström & Löfgren (2012) anger 

att personliga egenskaper såsom envishet, målinriktad och hoppfull är betydelsefulla 

faktorer för en framgångsrik och givande rehabilitering som syftar till att få tillbaka det 

gamla livet.  

Vid Problemfokuserad coping försöker individen lösa eller minimera den 

stressframkallande situationen. Utgående från den systematiska problemlösningen kan 

individer t.ex. skapa en handlingsplan och sedan följa den. Problemfokuserad coping 

kan innebära att personen förändrar något hos sig själv så att han eller hon hanterar 
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situationen bättre. Ett annat exempel kan vara att individen söker stöd och hjälp från 

andra som aktivt kan bidra till att stressen reduceras. Vid emotionsfokuserad coping 

försöker personen göra något åt sin upplevelse av situationen för att minimera effekten 

av stressen. På så sätt skapar det en känsla av att ha kontroll över både sig själv,  

känslorna samt situationen. Emotionsfokuserad coping kan vara till exempel att komma 

bort från svåra situationer, att koncentrera tankarna på något positivt ur situationen och 

att söka spirituell tröst och stöd hos högre makt. Vid Meningsskapande coping försöker 

individen hitta en positiv mening i en stressfylld situation. Det kan vara t.ex. att försöka 

lära sig eller se något positiv av händelsen, eller stärker självförtroendet genom att hitta 

vägar som ökar förtroende till att situationen är hanterbar (Kalfoss 2011). 

1.8 Problemformulering 

Stroke är en av de stora folksjukdomarna som kan ha stor inverkan för personens 

livskvalitet. Under 2018 drabbades ca 25 500 människor av stroke i Sverige. Trots 

utvecklade och effektiviserade behandlingsmöjligheter tvingas flera personer att leva 

med ett funktionshinder under en längre tid eller resten av livet. Patienter kan dessutom 

bli beroende av hjälp från både sjukvårdspersonal och anhöriga under sina 

återhämtningsperioder. Sjuksköterskor har därför en viktig roll att stödja patienter under 

rehabiliteringsperioden. Det finns mycket forskning kring den medicinska delen av 

stroke men inte lika stor omfattning  om personens upplevelse av livet efter en stroke. 

Av den anledningen anser författarna att det är viktig att lära och fördjupa sig i 

strokedrabbade personers upplevelse och erfarenheter för att öka sjuksköterskors 

kompetens inom området, vilket även underlättar sjuksköterskans arbete i att bemöta 

och anpassa olika stöd- och behandlingsmetoder till patienterna. 

1.9 Syfte  

Syftet med denna studie är att beskriva personers upplevelse av livet efter en stroke.  

1.10 Frågeställning 

Hur upplever personer livet efter en stroke?  
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2. Metod 

2.1 Design 

Examensarbetet  har en beskrivande design (Polit & beck 2017) 

2.2 Sökstrategi  

Vid sökning av relevanta artiklar till litteraturstudien användes databasen Medline via 

PubMed. Medline är en bibliografisk databas som är användbar vid söktermer såsom 

riktlinjer för praktik, klinisk praxis, bästa praxis, och evidensbaserad riktlinje. Medline 

via PubMed är dessutom en databas som är destinerade till vårdvetenskap respektive 

omvårdnadsforskning i en stor omfattning, vilket var syftet för ifrågavarande studie 

(Polit & Beck 2017). För att söka fram möjliga artiklar påbörjade författarna med att 

göra en bredare sökning i PubMed med sökorden Stroke, Life after stroke, och Patient 

experience. Sökorden Stroke tillämpades först enskilt med hjälp av MeSH-termer, 

medan sökorden Patient experience och Life after stroke söktes som fritext. Att använda 

“Stroke” i MeSH-termer och “ Life after stroke” som fri text i samma sökning var med 

anledning att få fram mer specifikt sökningsresultat som besvarar studiens syfte. MeSH-

termer består av “Medical subject headings” där författare använder det som ett 

hjälpmedel för att identifiera nyckelord för sina artiklar vid  sökning av sjuksköterska 

tidskrifter, samt för att indexera artiklar i Medline (Polit & Beck 2017). Därpå 

sammanställdes dessa sökord med den Booleska sökoperatören AND.  Sökoperatören 

AND applicerades med anledning att få avgränsad sökning, samt för att få fram de mest 

lämpliga vetenskapliga artiklar som motsvarar författarnas syfte och frågeställning 

(Polit & Beck 2017). Sökord som söktes via fritext är de sökord som inte påträffas vid 

sökning via MeSH-term. I PubMed gjordes en avgränsning till de artiklar som fanns 

tillgängliga som fulltext på Högskolan i Gävle, som publicerades mellan 2010-2020 

årtal (10 år), samt att vara skrivna på engelska, se tabell 1.  

Tabell 1: Översikt på sökstrategier.  
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Databas och 

Sökdatum 

Begränsninga Söktermer Antal 

träffar 

Möjliga 

artiklar 

exklusive 

dubbletter 

Valda 

artiklar 

Medline via 

PubMed 

21/01/2020 

Full Text, 

English, 10 

years, 

Högskolan i 

Gävle. 

Life after stroke 

(Fritext) AND 

Stroke [Mesh] 

AND Patient 

experience 

(Fritext) 

99 26 15 

Totalt:    26 15 

  

2.3 Urvalskriterier  

Studiens inklusionskriterier av vetenskapliga artiklar riktade sig mot personers 

upplevelse av livet efter en stroke, från tiden på sjukhuset och vidare efter att patienten  

blev utskriven hem. Alla artiklar som beslutades att inkluderades i studien var 

vetenskapliga, inriktade sig på kvalitativ och kvantitativ ansats och alla av dem var 

uppbyggda på IMRAD, det vill säga att den består av abstrakt, introduktion, metod, 

resultat respektive diskussion, för att visa att dem är vetenskapligt godkänd och för att 

organisera studiens struktur (Polit & Beck 2017). Exklusionskriterier bestod av 

litteraturstudier, artiklar som inte uppbyggda efter IMRAD, samt artiklar som riktade 

sitt resultat mot närståendes och vårdpersonalens perspektiv. 

 

2.4 Urvalsprocess  

Sökord som söktes via PubMed gav sammanlagt 99 träffar. Båda författarna läste 

artiklarnas titel och abstrakt, för att sedan välja ut relevanta artiklar som avsåg besvara 

studiens syfte. Med hjälp av detta tillvägagångssätt exkluderades totalt 73 artiklar, på 

grund av att 28 av de inte var uppbyggd efter IMRAD, 10 av dem var litteraturstudie, 

och 35 var inte lämpliga för studiens syfte och frågeställning. Detta resulterade i att 26 

artiklar valdes ut, då författarna ansåg att dessa var relevanta för att besvara studiens 

syfte. Därefter läste författarna dessa 26 artiklar i sin helhet. För att få fram de mest 
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relevanta artiklarna tillämpade författarna relevansmall och kvalitetsgranskningsmall 

som hämtades från Gävle högskolas hemsida, se bilaga 1, Mall för granskning av 

artikelns relevans, och se bilaga 2, Mall för granskning av artiklar med kvalitativ och 

kvantitativ ansats. Av de 26 artiklar exkluderades 11 artiklar, i anledning att de inte 

svarade på den föreliggande studiens syfte. Detta resulterade i att författarna slutligen 

valde ut 15 artiklar för att tillämpa de i litteraturstudies resultats del, eftersom 

författarna ansåg att artiklarnas resultat återspeglade ifrågavarande studies syfte och 

frågeställningen,  se figur 1 flödesschema urvalsprocessen.  

Figur 1:  Flödesschema  urvalsprocessen  

 

2.5 Dataanalys 

De 15 artiklar som återstod tillsammans granskades. Artiklarnas titel, abstract, metod 

och resultat lästes igenom, för att resumera information med fokus på artiklarnas 

resultatdel. Översättning av de engelska artiklarna genomfördes med hjälp av 

översättnings sidor. De data som författarna ansåg vara relevanta i förhållande till 

studiens syfte sammanfattades med egna ord, kopierades och placeras i enskilt 

dokument på datorn. Artiklarnas resultat sammanfattades av båda författarna, som sedan 

färgkodades i olika färger beroende på studiens innehåll. Därefter fick författarna fram 

likheter och skillnader mellan studierna. Enligt Evan (2002) kan tillämplig av 

färgkodning göra det enklare att kunna hålla isär innehållet, samt underlätta för 

författarna att kunna konstruera olika teman och underteman. Vid denna granskning 

uppstod tre delar av huvudteman. Dessa huvudteman som  presenterade i resultatdelen 
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är Upplevelser av fysiska förändringar, Upplevelser av psykiska förändringar och 

Upplevelser av sociala förändringar. Enligt Aveyard (2014) är huvudteman en inledning 

som  presenterar separat olika delar av resultatet som svarar på den föreliggande 

studiens syfte. När sammanställningen av samtliga artiklar var färdig läste författarna 

igenom artiklarnas sammanfattning tillsammans. Detta för att på en egen hand kunna 

sammanfatta och förstå artiklarnas innebörd, för att diskutera och stämma överens med 

artiklarnas kvalitet, vilket även förstärker innehållets validitet och reliabilitet (Polit & 

Beck 2017). Genom att författarna upprepade läsning av studierapporterna underlättar 

det för dem att studiens detaljer uppmärksammas, vilket ökar en känsla av förståelse av 

varje artikel som helhet (Evans 2002). Båda författarna konstruerade bland annat två 

olika tabeller i form av bilagor. Den första tabellen introducerar artiklarnas 

metodologiska översikt och inkluderar författarens publikationssår/studieland, titel, 

design och eventuell ansats, undersökningsgrupp, datainsamlingsmetod och 

dataanalysmetod, se bilaga 3 metodologisk översikt. Den andra tabell introducerar 

författare, syfte och resultat för samtliga artiklar som valdes ut, se bilaga 4 resultat 

beskrivning. 

2.6 Forskningsetiska överväganden  

Författarna var noggranna med att det inte ska uppträda någon oredlighet i forskningen, 

det vill säga fabricering, plagiering eller förfalskning i studiernas resultat. Fabricering 

innebär att författare hitta på egen data eller resultat. Plagiering menar att författare 

framställa innehållet i någon annans idéer och/eller resultat som sitt eget. Förfalskning 

handlar om att författare ändra och/eller förneka forskningsdata eller utrusning för att 

vinkla resultat eller data åt ett specifikt mål. Författarna sätter fokus på att resultatdelen 

endast ska handla om personers upplevelser av livet efter en stroke, och att den är 

konstruerad efter resultat av datainsamlingsmetod. Resultatdelen skall presenteras i 

noggrannhet och objektivitet, det vill säga i avsaknad av författarnas egna värderingar 

och åsikter (Polit & Beck 2017).  

3. Resultat  

Resultatet är baserat på 15 vetenskapliga artiklar som består av 12 kvalitativa, 2 

kvantitativa och en mixad metod. Vid analys av artiklarna framkom tre huvudteman 

med sammanlagt åtta underrubriker som svarar på syftet. Dessa huvudteman är 



 

 

 
10 

“Upplevelser av fysiska förändringar”, “Upplevelse av psykiska förändringar” samt 

“Upplevelse av sociala förändringar”  

 

 

 

3.1 Upplevelser av fysiska förändringar 

3.1.1 Trötthet och effekt på det dagliga livet 

Flera av deltagarna upplevde att fysisk trötthet som blev till följd av stroke skapade ett 

hinder för dem att utföra deras vardagliga aktiviteter (Kirkevold, Christensen, Andersen, 

Johansen & Harder 2012;  Donnellan, Martins, Colon, Coughlan, Neill & Collns 2013; 

Kouwenhoven, Kirkevold, Engedal & Kim 2012; von Vogelsang, Wengström, 

Svensson & Forsberg 2014). I von Vogelsang et al. (2014) studie upplevde deltagarna 

att fysisk trötthet eller kronisk fyskisk trötthet påverkade negativt deras sociala liv, 

arbetsliv och intima relationer. De påpekade vidare att de ofta upplevde en frustration 

över sig själva att de inte längre kunde delta i aktiviteter såsom att utföra sitt arbete som 

tidigare, samt att trötthet var hinder för dem att kunna återvända till jobbet. Vissa av 

deltagarna upplevde även att de var värdelösa på grund av detta.  

3.1.2  Upplevelse av funktionshinder till följd av stroke 
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Deltagarna upplevde att deras fysiska begränsningar var ett hinder på deras funktionella 

förmågor, vilket gjorde att de upplevde svårigheter att utföra sina fysiska dagliga 

aktiviteter (Connolly & Mahoney 2018; Arkan, Beser & Ozturk 2018; Gustafsson, 

Hodosom, Flemng & Hoyle 2014; Von Vogelsang et al. 2014; Lee, Chen, Hsueh, Wang 

& Hsieh 2010 och Donnellan et al. 2013). Enligt Gustafsson, Hodson, Fleming & Hoyle 

(2014) upplevde deltagare även svårighet att leva hemma på grund av deras fysiska 

begränsningar. De var rädda att de skulle ramla eller inte klarade av att leva utan hjälp. I 

Donnellan et al. (2013) studie upplevde deltagarna bland annat att deras dåliga balans 

och svaghet skapade ett hinder i förmågan att utföra aktiviteter och uppgifter.  

En del av deltagarna i Kouwenhoven et al. (2012) upplevde hinder att kommunicera 

med andra på grund av sin afasi. I Arkan et al. studie (2018) upplevde deltagarna även 

ett hinder och utmaning att gå ut på grund av att de inte kunde förutsäga hur de skulle 

må under dagen, och/eller till följd av komplikationer såsom urininkontinens. Vissa av 

deltagarna i samma studie var tvungna att sätta en planering innan de skulle åka 

någonstans på grund av detta. Enligt Donnellan et al. (2013) upplevde en del av 

deltagarna en positiv känsla av att ha en lindrig stroke, eftersom de upplevde det som en 

varning på deras livsstil, vilket ledde till att de blev mer noggranna med att fortsätta 

träna och att inte anstränga sig för mycket. Enligt Thomas et.al. (2018) och  Lou et al. 

(2017) upplevde flesta av deltagarna det positivt när de fick utföra saker själva utan 

hjälp av andra, vilket gjorde att de fick känna sig mer självständiga och att tänka på att 

försöka göra saker innan de skulle be om andras hjälp. 

3.1.3 Upplevelse av samlivet 

Enligt Stein, Hillinger, Clancy and Bishop (2013) och von Vogelsang et al. (2014) 

upplevde deltagarna sexuell dysfunktion på grund av deras fysiska och kognitiva 

begränsningar som blev till följd av stroke. I Stein et al. (2013) studie upplevde den 

stora majoriteten av deltagarna som motsvarade 94% att fysiska begränsningar var ett 

hinder för deras samliv. De upplevde bland annat att den sexuella funktionen respektive 

deras lust hade blivit påtagligt minskad. Detta ledde till att de flesta deltagarna av män 

upplevde att de hade förlorat sin manlighet, och kvinnor upplevde att de hade förlorat 

sin  kvinnlighet.  
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3.2 Upplevelser av psykiska förändringar 

3.2.1  Rädsla och oro  

Efter en stroke kunde flera av deltagarna uppleva en känsla av oro, tveksamhet och 

rädsla (Connolly & Mahoney 2018;  Lou, Carstensen, Møldrup, Shahla, Zakharia & 

Nielsen 2017; Gustafsson, Hodson, Fleming & Hoyle 2014; von Vogelsang et al. 2014). 

Några deltagare i Lou et al. (2017) studie upplevdes ofta en känsla av rädsla, för att en 

ny stroke skulle uppstå utan någon varning. Deltagarna I studien av von et al. (2014) 

upplevde att de hade för lite kunskap om vad som skulle göras om något skulle hända, 

eller för att något kommer att hända igen. De upplevde bland annat oro och rädsla på 

grund av det annorlunda liv som skulle bli efter en stroke och att deras liv skulle bli ett 

misslyckande. Vissa deltagare i von Vogelsang, et al. (2014) studie upplevde att det var 

meningslös att visa oro till andra. Detta gjorde att de mestadels beslutade sig för att 

förneka oro.   

3.2.2 Anpassning till en ny självkänsla och självbild 

Upplevelser av att anpassa sig till en ny självkänsla och självbild efter en stroke var som 

en komplex process och att det var unikt och varierade mellan deltagarna (Connolly & 

Mahoney 2018 och Lou et al. 2017). I studien av Lou et al. (2017) och von Vogelsang 

et al. (2014) visade att deltagarnas självkänsla drabbades negativt på grund av att de för 

det mesta blev påminda om sysselsättningar de inte längre kunde genomföra. En del av 

deltagarna upplevde osäkerhet och sårbarhet att de helt skulle förlora sin självkänsla och 

självbild, att de kommer att förlora sitt gamla jag. Studien visade att dessa upplevelser 

drabbar särskilt tydligt de arbetande deltagarna. Enligt studien av  Lou et al. (2017) och 

Thomas, Allison & Latour (2018) visade att flesta deltagarna upplevde mindre eller inte 

alls dramatiska förändringar i deras vardagsliv efter att de drabbats av en stroke. 

Förklaringen till det enligt Thomas et al. (2018) berodde på att deltagarnas nivåer av 

erkännande och acceptans av sjukdomen påverkar deras sätt att vara.   

3.2.3 En ny mening med livet och en andra chans 
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Flera av deltagarna upplevde en positiv och accepterande känsla vid anpassning till 

deras kroppsförändringar, förmågor och till det nya sätt att vara och leva (von 

Vogelsang et al. 2014; Thomas et al. 2018; Simeone, Savini, Cohen, Alvaro & Vellone 

2015; Donnellan et al. 2013)  

Enligt von Vogelsang et al. (2014) upplevde några av deltagarna vissa situationer 

positivt efter insjuknandet av stroke, exempelvis vara tacksam över att ha överlevt samt 

upplevde sina relationer till andra var mer värdefull. De flesta deltagarna i studien 

upplevde positiva förändringar i sitt liv. Det kan vara exempelvis att de gifte sig med sin 

partner och flyttade ihop, samt att flera av dem kunde komma tillbaka till sitt arbete och 

återfå sin ekonomi efter 24 till 25 månader efter insjuknandet av stroke. I Wottrich, 

Aström & Löfgren (2012), von Vogelsang et al. (2014) och Simone et. al (2014) studier 

upplevde en del av deltagarna efter en viss tid positiv känsla att de kunna göra framsteg 

i sin rehabilitering och fortsatta återhämtning.  

Enligt Gustafsson et al. (2014) och Donnellan et al. (2013)  upplevde en del av 

deltagarna  att den kunskap de fick av vårdpersonalen om rehabiliteringsarbetet, 

möjliggjort anpassningen till vissa förändringar i deras liv, särskilt när de var hemma. 

Deltagarna upplevde det positivt att de fick tillräckligt stöd och hjälp av vårdpersonal 

som gjorde att de kände sig mer självsäkra. 

I Dalvandi, Heikkilä, Maddah, Khankeh & Ekman (2010) och i Lou et al. (2017) studier 

upplevde de flesta av deltagarna att rehabiliteringsarbetet var viktigt för deras 

återhämtning. Deltagarna upplevde även positiva och hoppfulla känslor med höga 

förväntningar på att deras återhämtning skulle uppnås. Enligt Thomas et al. (2018) och  

Lou et al. (2017) upplevde personer positivt när de kunde ta sig igenom olika hinder och 

lyckades hitta egna handlingssätt att behärska olika situationer. Ju mera hinder 

deltagarna lyckades ta sig runt, desto mera handlingssätt och modigare blev deltagarna 

att prova nya aktiviteter.  

3.2.4 Skuldkänsla och att känna sig beroende 

Enligt Arkan, Beser & Ozturk 2018; Kouwenhoven et al. 2012; Simeone et al. 2015; 

von Vogelsang et al. 2014; Dalvandi et al. 2010; Wottrich et al. (2012) upplevde 

deltagarna ett hinder, svårighet samt ansträngande, på grund av att vara inaktiv och vara 

beroende av andra personer för att kunna genomföra aktiviteter. Trots att flera deltagare 
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i studier var medvetna om sina förändringar och dåliga situation kunde de inte motverka 

utbrott mot sina familjer och partner. Detta  skapade  känslan av förtvivlan, 

skuldkänslor och sämre självkänsla.  

För deltagarna i studien av Wottrich et al. (2012) och Donnellan et al. (2013) upplevdes 

självständighet väldigt viktig för att få ett välbefinnande i vardagslivet och att inte 

behöva belasta någon. De flesta av dem upplevde frustration och svårt att acceptera 

situationen när de inte längre klarade av att genomföra aktiviteter och att vara beroende. 

De upplevde även det mycket ansträngande att vara tvungna be andra om hjälp, att ha 

utomstående som hemhjälpspersonal i hemmet och att vara beroende av övervakning. 

En del av deltagare i studien kände sig som en börda mot sina partner och upplevde 

skuldkänsla samt att det var en av orsakerna till separering och skilsmässa. Enligt 

Kouwenhoven et al. (2012) kan en känsla av att vara beroende skapa depression bland 

de flesta deltagare. 

Deltagare I Gustafsson et al. (2014) och Gustafsson & Bootle (2013) studier upplevde 

att sjukhusrutiner skapade de mesta begränsningarna till att leva hemma och klara av 

dagliga rutiner. Anledning till detta, påpekade deltagarna, berodde på t.ex. dagars 

struktur, förlusten av självständighet samt bristen på möjligheter till socialisering. 

Deltagarna i Gustafsson & Bootle (2013) studie upplevde även att deras beroende av 

sjukvårdspersonal, samt sjukhus rutiner skapade svårigheter för de att kunna lära sig och 

hantera dagliga rutiner själv. 

3.3 Upplevelser av sociala förändringar 

3.3.1 Social isolering 

Enligt Kouwenhoven et al. (2012); Dalvandi et al. (2010); von Vogelsang  et al. (2014) 

upplevde deltagarna både isolering och känsla av ensamhet efter en stroke. Deltagarna i 

Kouwenhoven et al. (2012) och Dalvandi et al. (2010) studier upplevde oftast en känsla 

av isolering på grund av att deras kroppsliga förändringar såsom psykiska och fysiska 

trötthet, svagheter, kommunikationssvårigheter och koncentrationssvårigheter 

begränsade deras möjligheter att utföra aktiviteter.  
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Vid kommunikationssvårigheter skapades en känsla av rädsla bland många deltagare. 

Det gällde t.ex. rädslan av att inte klara av att besvara när de andra ställde frågor. Till 

följd av affektlabilitet upplevde några av deltagarna en känsla av rädsla att de inte skulle 

kunna uttrycka sina känslor och viljor. Deltagarna i samma studie påpekade att detta var 

en anledning till varför de lämnade sina lägenheter endast när de behövde handla mat, 

eller när det fanns någon att följa med. Enligt Kirkevold et al. (2012) upplevde 

deltagarna att trötthet har gjort det svårt för dem att kunna koncentrera sig och prata, 

blev ljudkänsliga samt kände sig lätt få lågenergi. 

Enligt Arkan et al. (2018) och Kirkevold et al. (2012) upplevde deltagarna att de blev 

isolerade hemma på grund av att de tappade sin rörelsefrihet, samt att de inte kunde ta 

sig hemifrån utan hjälp av andra. Några deltagare I Dalvandi et al. (2010) och I 

Vogelsang et al. (2014) studier upplevde även isolering, anledningen var att de kände 

sig ha mindre roll i gruppen, tappade vänskap, vännerna blev färre och att det var 

jobbigt att vara social med andra. Detta resulterade i begränsningar i deras sociala 

aktiviteter och ledde till att många av deltagarna upplevde sig väldigt ensamma och 

isolerade från det sociala samhället.  

4. Diskussion 

4.1 Huvudresultat   

Efter en stroke upplevde flera av deltagarna att de hade förlorat sin roll, självkänsla och 

kontroll över flera situationer som de hade haft tidigare i livet. Detta skapade negativa 

psykiska upplevelser. Kvarstående komplikationer medförde hinder och begränsningar 

för deltagarna att utföra sina vardagliga aktiviteter. Allt sammantaget resulterade i en 

stor förändring i  deras liv. Flera av deltagarna upplevde att dessa komplikationer gjorde 

att de blev beroende av andras hjälp, vilket skapade en känsla av förtvivlan, skuldkänsla 

och minskad självkänsla. Dessa omständigheter ledde i sin tur till att de självmedvetet 

isolerade sig från det sociala livet och kände sig fångade i sin egen kropp.  

Oavsett psykiska och fysiska hinder som uppstod efter insjuknandet, vilket också 

förändrade deltagares vardag, upplevde flera av dem hopp om att återhämtning skulle 

uppnås så småningom. De flesta upplevde en ökad självständighet av att kunna utföra 

fler saker själva, där även relationer till de andra förbättrades, vilket gjorde att 

situationen blev mer hanterbar.    
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4.2 Resultatdiskussion 

4.2.1 Upplevelser av fysiska förändringar 

Att drabbas av stroke och dess kvarstående symtom är något oväntat och något som 

ingen hade önskat sig. Flera av personerna upplevde att deras fysiska begränsningar var 

ett hinder, vilket skapade svårigheter att utföra fysiska dagliga aktiviteter (Arkan, Beser 

& Ozturk 2018; Connolly & Mahoney 2018; Donnellan et al. 2013; Gustafsson et al. 

2014; Kouwenhoven et al. 2012; Kirkevold et al. 2012; Lee et al. 2010 ; Stein et al. 

2013; von Vogelsang et al. 2014). Anledning till en känsla av hinder och svårigheter 

anser författarna till den föreliggande studien berodde även på miljö omkring dessa 

personer. Resultatet visar att deltagarna upplevde att deras svårigheter förstärktes på 

grund av miljö (Thomas et al. 2018). Det stöds av Lou et al. (2017)  studien där 

påpekade deltagarna att åka hem till ett tomt hus hade varit en mycket mer skrämmande 

upplevelse för dem.  

Baserad på att flera av deltagarna upplevdes ha svårigheter att utföra sina fysiska 

aktiviteter, kan författarna till den föreliggande studien tolka att de känner sig oroliga 

över sin situation för att de skulle få otillräckligt hjälp och stöd i hemmet. Utifrån 

sjuksköterska roll är det därför viktigt att sjuksköterskan ger information gällande stöd 

och hjälp såsom t.ex. hemtjänst för att minska personens oro (Wergeland, Signy & 

ødegaard- Olsen 2011).  

Författarna till den föreliggande studien anser även att brist på kunskap gällande stroke 

skapar stora svårigheter för personerna att erkänna problemen och hantera dem, vilket 

skapar en upplevelse av svårigheter att prova och utföra olika aktiviteter. Detta stämmer 

överens med deltagarnas upplevelse i Arkan, Beser & Ozturk (2018) studie där en brist 

på kunskaper angående hantering av urininkontinens, skapade ett hinder bland flera av 

deltagarna att gå ut. För att strokedrabbade personerna inte ska uppleva att deras 

funktionsnedsättning skapar ett hinder för dem att utöva sina aktiviteter, anser 

författarna till föreliggande studie att det krävs att samhällets resurser förbättras 

ytterligare samt att resurserna riktar sig mot personernas behov.  

Vidare anser författarna till den föreliggande studien att fysiska begränsningar efter en 

stroke inverkar negativ för personernas återhämtning, därför är dessa personer i behov 

av rehabilitering för att förbättra sin återhämtning. Det stöds av Dalvandi et al. (2010) 
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Wottrich et al. (2012) von Vogelsang et al. (2014) Gustafsson et al. (2014)  studier där  

flera av strokepatienterna upplevde att rehabiliteringsarbetet var viktigt för dem att 

förbättra sin återhämtning. I studien av Lou (2017) upplevde flera av anhöriga till 

strokedrabbade personer att de vill stödja och hjälpa sina närstående i deras 

hemrehabilitering, dock upplevde några av anhöriga, i vissa fall det som ett problem, på 

grund av att de ofta  var tvungen att ta ansvar över att känna igen närståendes framtida 

symtom, och att de måste finnas nära tillhands om hjälp skulle behövas, eller att få sin 

partner till sjukhuset i tid.  

Författarna till den föreliggande studien anser att närstående är viktig för de 

strokedrabbade personernas återhämtning. Dock är det viktigt att anhöriga fungera 

endast som en del i personens rehabilitering, inte som vårdpersonal. Detta för att minska 

anhörigas känsla av påtvingat ansvar. Enligt Wergeland, Signy & ødegaard- Olsen 

(2011) påpekar att sjuksköterskan behöver anpassa dessa behov med utgångspunkt från 

individens behov. Bland annat anser författarna till den föreliggande studien att 

sjuksköterskan dessutom kan använda sig av problemfokuserad coping för att förbättra 

en sådan situation. Detta kan göras genom att t.ex. sätta en handlingsplan tillsammans 

med patienten och deras närstående, för att på det sättet få fram de bäst lämpade 

lösningarna till problemen. Det stämmer överens med sjuksköterskans roll där behöver 

sjuksköterskan enligt Kalfoss (2011) följa upp resultatet av handlingsplanen, för att se 

om det verkar fungerar bra eller inte. På så sätt anser författarna till den föreliggande 

studien skulle kunna underlätta för sjuksköterskan att se patientens problem som helhet, 

vilket möjliggör för sjuksköterskan att skapa strategier som passar just individens behov 

och vägleda han eller hon på ett bättre sätt.  

4.2.2 Upplevelser av psykiska förändringar 

Det psykiska lidandet påverkar i stor utsträckning den funktionella återhämtningen hos 

personer som drabbas av stroke, vilket innebär extra hänsynsfullhet. Den psykiska 

ohälsan ledde till lägre självkänsla och självbild till följd av begränsad självhantering 

(Arkan, Beser & Ozturk 2018; Connolly, T., & Mahoney, E. 2018; Kouwenhoven et al. 

2012; Lou et al. 2017; Simeone et al. 2015; von Vogelsang et al. 2014; Thomas et al. 

2018; Dalvandi et al. 2010; Wottrich et al. 2012). Författarna till den föreliggande 

studie anser att dålig självkänsla och självbild som är relaterad till sämre 

självhanteringsstrategier leder till svårigheter att behärska svåra situationer. Det är 
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därför viktigt att personen som drabbas försöker att träna och bearbeta sina egna känslor 

för att hantera de svåra situationerna. Detta stämmer överens med deltagarnas 

upplevelse i Dalvandi et al. (2010) studie som påpekar att flera av personerna upplevde 

att deras självhanteringsstrategier stärktes i samband med att de fick lära sig att 

behärska nya situationer trots olika hinder. För att detta ska fungera är det viktigt att 

sjuksköterskan försöka anpassa olika aktiviteter samt gradvis ökar utmaningarna så att 

patienterna känner sig i stånd att behärska situationen (Wergeland, Signy & ødegaard- 

Olsen 2011). 

Att känna sig har kontroll över både sig själv, känslorna samt situationen är nyckeln till 

att bevara självbilden och att bygga självförtroende att gå vidare med livet (Kalfoss 

2011). Författarna till den föreliggande studien kan tolka situationen som att personerna 

i denna belägenhet hade sämre självförtroende. Liknande upplevelse enligt von 

Vogelsang et al. (2014) skapar även en känsla av sårbarhet. Relationer och stödjande 

från familj, vänner och vårdgivare gav deltagarna förtroende att klara av sin nya 

livssituation. Det stöds av Connolly & Mahoney (2018) studien som påpekar att en 

vårdplan som etablerades gemensamt av patienten och vårdpersonalen medförde mer 

förtroende bland deltagarna  

Det framkom också psykisk ohälsa bland flera av anhöriga, då de ofta upplevde oro 

över patientens situationer och att en ny stroke skulle återkomma. Anledningen till de 

anhörigas oro var t.ex. att de inte skulle känna igen framtida symtom, och att patienten 

inte skulle få hjälp i tid, på grund av att de bodde i ett avlägset område (Lou et al. 2017). 

Författare till den föreliggande studien anser att anhöriga i denna situation hade brist på 

information gällande tjänster och stöd efter stroke. Detta skapar en upplevelse av 

osäkerhet, rädsla och otrygghet över patienten situation, vilket även medförde en känsla 

av oro. Utifrån sjuksköterskans roll av Wergeland, Signy & ødegaard- Olsen (2011) är 

sjuksköterskan därför skyldig att informera anhöriga om hur det kommer att bli när 

patienten kommer hem, samt vilka tjänster och stöd som finns, för att minska anhörigas 

oro.  

Det stöds av Gustafsson & Bootle (2013) studien där ett flertal av deltagarna  upplevde 

att tillgång till support och tjänster skapar en positiv upplevelse, de ansåg det vara 

mycket viktigt på grund av två anledningar. För det första en rädsla för vad som skulle 

hända om deras hälsa misslyckades, och för det andra osäkerhet om vad som skulle 
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hända om poliklinikens rehabilitering upphörde. Författarna till föreliggande studie 

anser även att det är viktigt att sjuksköterska inte ska ignorera patienten och närståendes 

oro, för att förebygga psykisk ohälsa. Utifrån sjuksköterskan roll av Wergeland, Signy 

& ødegaard- Olsen (2011) har sjuksköterskans i sin roll att följa patienten och deras 

närstående via den normala krisreaktionen, och krissituation. Detta är för att 

sjuksköterskan ska kunna hjälpa och vägleda patienter och deras närstående, för att 

bättre kunna förstå och hitta strategier att hantera svåra situationer. På så sätt medför det 

även en känsla av trygghet.  

4.2.3 Upplevelser av sociala förändringar 

Deltagarna i Kouwenhoven et al. (2012) och Dalvandi et al. (2010) studier upplevde 

oftast en känsla av isolering från det sociala nätverket på grund av de fysiska 

begränsningarna som deras stroke förde med sig. Dessa funktionsnedsättningar kan vara 

t.ex. kommunikationssvårigheter (Kouwenhoven et al. 2012), eller det kan även vara på 

grund av att de förlora vänskap, eller att de upplevde att människor omkring dem 

uppförde sig annorlunda mot dem (von Vogelsang 2013). Genom att personerna valde 

att isolera sig från social samhället kan författarna till föreliggande studie tolkar det som 

att personerna ville skydda sig från svåra känslor eller svåra situationer vid bemötande 

med de andra, för att undvika situationen och känslor som var jobbiga för dem.  

Det stöds av Kalfoss (2011)  som påpekar att individen försöker att skydda sig själv 

genom att bygga en så kallad “undvikande manöver strategi” som är en typ av 

emotionsfokuserad coping strategi, genom att komma bort från svåra situationer och 

därmed även sina egna svåra känslor. Dock anser författarna till den föreliggande 

studien att det är viktigt att de strokedrabbade personerna försöker lära sig att bemöta 

svåra känslor, för att kunna hitta en lösning och göra situationen hanterbar. Utifrån den 

teoretiska referensramen problemfokuserad coping av Kalfoss (2011) ska individen 

försöka förändra något hos sig själv så att kunna hantera situationen bättre. 

För deltagarna i studien av Wottrich et al. (2012) och Donnellan et al. (2013) upplevde 

de mycket ansträngande för att deras roll i familjen och samhället hade ändrats då de 

ofta upplevde sig som patient och den andra som vårdgivare. Detta ledde till en känsla 

av beroende och upplevelse att ha förlorat tidigare roll och personlighet. Författarna till 

den föreliggande studie tolkar känslan av att känna sig beroende samt tappad roll 

medför en skuldkänsla, dålig självkänsla och värdighet. Detta stämmer överens med 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=von%20Vogelsang%20AC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23957605


 

 

 
20 

deltagarnas upplevelse i Arkan, Beser & Ozturk 2018; Kouwenhoven et al. 2012; 

Simeone et al. 2015; von Vogelsang et al. 2014; Dalvandi et al. 2010; Wottrich et al. 

(2012) där flera av strokedrabbade personer upplevde skuldkänslor och mindre 

självkänsla av att vara beroende av andra. Sjuksköterskan har därför ett stort ansvar att 

stödja patienten att hitta en strategi för att öka deras förtroende att situationen är 

hanterbar. Detta stämmer överens med sjuksköterskans roll av Wergeland, Signy & 

ødegaard- Olsen (2011)  där det står att sjuksköterskan har i sin stödjande funktion att 

hjälpa och stödja patienten att öka sin självbild, värdighet och integritet, genom att 

anpassa aktiviteter utifrån patientens förmåga och behov.   

Vid flera studier framkom också att stöd från omgivningen spelade en stor roll för 

deltagarnas fysiska och psykiska återhämtning (Arkan, Beser & Ozturk 2018; 

Kouwenhoven et al. 2012; Simeone et al. 2015; Dalvandi et al. 2010; Wottrich et al. 

2012; von Vogelsang et al. 2014). Efter en stroke kan personer uppleva en känsla av 

förlust av deras sociala nätverk, denna förlust berodde på både de fysiska och psykiska 

begränsningarna som stroke förde med sig (Kouwenhoven et al. 2012; Dalvandi et al. 

2010; von Vogelsang 2013). Författarna till den föreliggande studien anser att ett socialt 

nätverk är en viktig del för strokedrabbade personernas återhämtning, dock kan en 

känsla av förlusten skapar ett hinder för personerna att återhämta sig. Personerna 

behöver därför bearbeta sina strategier för att kunna hantera sina negativa känslor. 

Utifrån den teoretiska referensram coping skriver Kalfoss (2011) att meningsskapande 

coping innebär att personen försöker lära sig eller se något positivt av händelsen som 

gör situationen hanterbar.  

Liknande upplevelse hade flera av  deltagarna i Donellan et al. (2013) studien där 

upplevde dem att de var tvungna att hitta nya sätt att leva för att bibehålla sitt sociala 

nätverk. Författarna till den föreliggande studien anser att det är positivt att 

strokedrabbade personer försöker anpassa sig till nya situationer, för att behålla sina 

sociala nätverk. För att detta ska fungera behövs även stöd av anhöriga/närstående, 

eftersom närstående fungerar som patienten närmaste socialt nätverk. Det stöds av Lou 

et al. (2017) som påpekar vidare  att familjerna bland annat kunde medföra en bättre 

rehabilitering och återhämtning hos personer som drabbats av stroke. Dock anser 

författarna till den föreliggande studien att det är även viktigt att strokedrabbade 

personerna kommer ut och tränar nya aktiviteter med de andra utomstående 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=von%20Vogelsang%20AC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23957605
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människorna som t.ex. stödgrupper och vänner, inte endast har nätverk med sina 

familjemedlemmar för att bibehålla den sociala kontakten. 

Utgående från detta anser författare till den föreliggande studien att sjuksköterskan har i 

sitt ansvar att tillgodose patientens behov och att ge tillräckligt stöd och hjälp för att 

förstärka patientens relationer till andra. Det stämmer överens även med Dalvandi et al. 

(2010) studien där stöd och hjälp till att förbättra patienternas relationer med andra 

ligger stort i fokus. Utifrån sjuksköterskans roll av Wergeland, Signy & ødegaard- 

Olsen (2011) har sjuksköterskan en viktig roll att motivera patienten att upprätthålla sitt 

sociala nätverk. Detta kan göras genom att t.ex. öka personens delaktighet i 

kommunikation, genom att uppmuntra dem att våga prata och inte ge upp. På så sätt 

anser författarna till föreliggande studie kan hjälpa patienterna att återanpassa sig till det 

sociala livet.  

4.3 Metoddiskussion 

Studiens syfte var att beskriva personers upplevelse av livet efter en stroke. Av denna 

anledning ansåg därför författarna att en beskrivande litteraturstudie är lämplig för att få 

en överblick av tidigare forskning (Polit & Beck 2017).  Alla artiklar som inkluderas i 

denna studie framkom på databasen Medline via PubMed. Medline via PubMed är 

enligt Polit & Beck (2017) destinerade till vårdvetenskap samt en omvårdnad som ger 

tillräckligt material för att hitta de artiklar som behövs, för att svara på efterfrågade 

syfte. 

För att författarna skulle få fram en givande sökning  användes sökord som var 

specifika och målinriktade på syftet, vilket anses av författarna är en styrka då sökning 

kunde ge många artiklar som var inriktad på det ämnet som studeras. Enligt Polit & 

Beck (2017) anses att sökord som används för att besvara det berörda ämnet som 

studeras skall vara ändamålsenliga. Inom sökning användes Mesh-termer för “Stroke”,  

med anledning att detta identifierar exakta nyckelord för artiklarna i sökningen, samt för 

att indexera artiklarna i medline (Polit & Beck 2017). Vid sökning tillämpades även 

sökoperatören AND,  med anledning att få de mest lämpliga artiklarna, och även för att 

få en avgränsad sökning som motsvarar studiens föreliggande syfte (Polit & Beck 

2017).   
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Genom bearbetning begränsade författarna sökningen av artiklarna på 10 år. Detta anses 

av författarna som en styrka med anledning att få en ny forskning som är mer trovärdig, 

men även få ett resultat kring hur deltagarna som drabbats av stroke tycker och tänker 

om stroke och dess komplikationer. Övriga begränsningar som gjorts var att artiklarna 

skulle vara skrivna på engelska, med anledning att flertalet olika länder är 

engelsktalande och publicerar artiklarna på engelska språket, vilket anses av författarna  

som en styrka då kunskapen som inkluderats i resultatet var från olika delar av världen. 

Dock har ingen av författarna engelska språket som  modersmål, vilket anses  av 

författarna som en svaghet, med anledning att det kan leda till risk för vissa 

feltolkningar av artiklarnas resultat. Trots detta har författarna översatt dessa artiklar 

med hjälp av översättningssidor, och försökt tillsammans utifrån bästa förmåga att tolka 

rätt med vissa otydligheter av översättningar som uppstod. Andra begränsningar som 

gjordes var att välja HIGs databas för att kunna öppna artiklar. 

Ett urvalskriterium var att samtliga artiklar skulle vara byggda efter IMRAD, vilket 

anses av författarna som en styrka då dessa bevisas att de är vetenskapligt godkända ( 

Polit & Beck 2017). Artiklarna som inkluderas till den beskrivande litteraturstudie var 

med kvalitativ ansats och kvantitativ ansats som både inriktar sig på personers 

upplevelse av livet efter en stroke, vilket anses av författarna som en styrka då är det 

enligt Polit & Beck (2017) är en fördel med blandning av ansatser, för att de kan härda 

varandra på ett sätt som leder till en fördel för den beskrivande studien. Enligt (Ericson 

& Ericson 2012) påpekas att stroke drabbar både män och kvinnor i olika åldrar. Detta 

gjorde att författarna  inte begränsade sökningen efter en viss ålder, vilket anses av 

författarna som en styrka, för att kunna ha kunskaper av hur stroke upplevas bland olika 

åldrar och kön. 

Sökning efter möjliga relevanta artiklar resulterade slutligen i 15 artiklar som besvarade 

tillräckligt på studiens syfte. Författarna fokuserade på att sammanfatta resultat data 

som ansågs vara relevanta i olika rubriker/ underrubriker och presenterar de i tre delar 

av huvudteman, det vill säga upplevelser av psykiska, fysiska och sociala förändringar. 

När sammanställningen av samtliga artiklar var färdig, läste författarna igenom alla 

artiklarnas resultatsammanfattning tillsammans. Denna strategi anses av författarna som 

en styrka, med anledning att den hjälper till att på egen hand kunna förstå och 

sammanfatta artiklarnas innebörd, för att kunna diskutera och stämma överens med 
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artiklarnas kvalitet, vilket förstärker i sin tur innehållets validitet och reliabilitet (Polit & 

Beck 2017) 

Författarnas enskilda dokument kopierades, färgkodades och placerades som 

sammanfattade data i ett enskilt dokument på datorn. Detta anses av författarna som en 

styrka, med anledning att den underlättade för författarna att kunna utforma olika teman 

med olika färgkodning som inriktade sig på att svara på olika delar av studiens syfte. 

Enligt Polit & Beck (2017) underlättar färgkodning att skilja mellan olika teman. 

Författarna var vid bearbetning av denna beskrivande studie noggranna med att inte 

upprätta någon fabricering, placering och förfalskning i studiens resultat. Författarna 

fokuserade även på att resultatdelen endast handlar om deltagarnas upplevelser av livet 

efter en stroke, samt att resultatet skall vara objektivt, och att ingen av författarnas 

värderingar och åsikter skall förekomma (Polit & Beck 2017). 

4.4 Kliniska implikationer och förslag på fortsatt forskning 

Att individer drabbas av stroke leder i sin tur till att de drabbas av olika upplevelser, 

vilket påverkar dem fysiskt, psykiskt och socialt. Sjuksköterskan dessutom har ett stort 

ansvar att ha goda kunskaper och kompetens om stroke komplikationer, samt upplevelse 

av att leva med stroke. Anledningen till detta är för att kunna ha en tillräcklig förståelse, 

att kunna erbjuda en god omvårdnad till de individer som drabbas, men även för att 

kunna förmedla kunskaper  på ett tillräckligt och professionellt sätt som individerna 

behöver vara medvetna om, för att känna igen tillståndet och hantera det på bästa 

möjliga sätt.  

Rehabiliterings kunskaper som erbjuds av vårdpersonal var uppskattad, och 

möjliggörande strokedrabbade personer att anpassa till deras livs förändringar. Eftersom 

personer som drabbas av stroke hamnar i olika svåra upplevelser som skapas för de 

många olika hinder, är det betydelsefullt att ha längre rehabilitering och observationer. 

Detta görs för att hjälpa dem att behärska dessa utmaningar som påträffas, samt att hitta 

hanteringsstrategier, för att anpassa sig och lättare kunna återhämta sig. 

För att sjuksköterskan ska kunna ta hänsyn till att erbjuda den bästa omvårdnad som 

patienten känner sig bekräftad i, behövs  ytterligare forskning angående upplevelser som 

påträffas hos  stroke patienters närstående. Sådan forskning kan vara mycket värdefull, 

med anledning att den ökar sjuksköterskans förståelse för närståendes upplevelser och 
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reaktioner, vilket underlättar sjuksköterskans arbete när det gäller t.ex. rådgivning, för 

att lösa olika svårigheter som uppkommer med olika livsförändringar som följer stroke.  

4.5 Slutsats 

Stroke är en dramatisk folksjukdom som drabbar ett stort antal av befolkningen och 

upptar många sjukvårdsplatser i Sverige. Samtliga deltagare som deltog i olika studier 

beskrev upplevelser av hinder, rädsla, tveksamhet, oro, förlust av sin personlighet och 

social isolering till följd av påträffade komplikationer som uppkom efter en stroke. 

Deltagarna upplevde dessutom ett hopp,  motivation och att återhämtning skulle uppnås 

så småningom, trots dessa faktorer som uppstod. Som en sjuksköterska är det viktigt att 

ha en tillräcklig kunskap om allt som gäller tillståndet när en person drabbas av stroke, 

och i tidigt läge vara medveten om att ge tillräcklig information för patienten om de 

kvarstående symtom och vad de kan ge för effekter samt hur de kan upplevas, för att 

individerna ska kunna förstå, hantera tillståndet samt kunna återhämta sig utan större 

svårigheter. 
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Bilaga 1 Mall för granskning av artikelns relevans. 
 

Artikelförfattare och publiceringsår 

  

 Ja Delvis Nej 

1. 
Är det fenomen (d.v.s. det som studeras) som studeras i granskad studie 

relevant i förhållande till det aktuella syftet*? 

 

 

 

 

  

2 
Är de deltagare som ingår i granskad studie relevanta i förhållande till 

det aktuella syftet*? 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 
Är det sammanhang (kontext) som studeras i granskad studie relevant i 

förhållande till det aktuella syftet*? 

 

 

 

 

  

4. 
Är granskad studies ansats och design studie relevant i förhållande till 

det aktuella syftet*? 

 

 

 

 

  

5. 
Sammanvägd bedömning: bör granskad studie inkluderas för 

kvalitetsgranskning i den aktuella studien**? 

 

 

 

 

  

* Med detta menas syftet med er litteraturstudie. ** Med detta menas er litteraturstudie.  



 

 

 

Bilaga 2 Mall för granskning av artikel med kvalitativ och kvalitativ ansats. 
 

Mall för granskning av artikel med kvalitativ ansats. 

 
  Ja, med motiveringen 

att… 

Delvis, med motiveringen 

att… 

Nej, med motiveringen 

att… 

Går ej att bedöma, med 

motiveringen att… 

Syfte 

1. 
Är den granskade studiens syfte tydligt 

formulerat? 

 

 

 

 

 

   

Metod 

2. Är designen lämplig utifrån studiens syfte? 

 

 

 

 

 

   

3. Är metodavsnittet tydligt beskrivet? 

 

 

 

 

 

   

4. 
Är deltagarna relevanta i förhållande till 

studiens syfte? 

 

 

 

 

 

   

5. 
Är inklusionskriterier och eventuella 

exklusionskriterier beskrivna? 

 

 

 

 

 

   



 

 

 

6. 
Är det sammanhang (kontext) i vilket 

forskningen genomförs beskrivet? 

 

 

 

 

 

   

7. Är metoden för datainsamling relevant? 

 

 

 

 

 

   

8. 
Är analysmetoden redovisad och tydligt 

beskriven? 

 

 

 

 

 

   

9. Görs relevanta etiska reflektioner? 

 

 

 

 

 

   

Resultat 

10. 
Är det resultat som redovisas tydligt och 

relevant i förhållande till studiens syfte? 

 

 

 

 

 

   

Diskussion 

11. 
Diskuteras den kliniska betydelse som 

studiens resultat kan ha? 

 

 

 

 

 

   

12. 
Finns en kritisk diskussion om den använda 

metoden och genomförandet av studien? 

 

 

 

 

   



 

 

 

 

 

 

13. 
Är trovärdighetsaspekter för studien 

diskuterade? 

 

 

 

 

 

 

   

 

Mall för granskning av artikel med kvantitativ ansats. 

 
  Ja, med motiveringen att… 

 

Delvis, med motiveringen 

att… 

Nej, med motiveringen 

att… 

Går ej att bedöma, med 

motiveringen att… 

Syfte 

1. 
Är den granskade studiens syfte tydligt 

formulerat? 

 

 

 

 

 

   

2. 
Är eventuella frågeställningar tydligt 

beskrivna? 

 

 

 

 

 

   

Metod 

3. Är designen lämplig utifrån studiens syfte? 

 

 

 

 

 

   

4. Är metodavsnittet tydligt beskrivet? 
 

 

   



 

 

 

 

 

 

5. Är undersökningsgruppen representativ? 

 

 

 

 

 

   

6. 
Är inklusionskriterier och eventuella 

exklusionskriterier beskrivna? 

 

 

 

 

 

   

7. 
Är undersökningsmetoden relevant i 

förhållande till studiens syfte? 

 

 

 

 

 

   

8. Är validiteten diskuterad? 

 

 

 

 

 

   

9. Är reliabiliteten diskuterad? 

 

 

 

 

 

   

10. 
Är det beskrivet hur den statistiska analysen 

är utförd? 

 

 

 

 

 

   

11. Är bortfallet beskrivet? 

 

 

 

   



 

 

 

 

 

12. Görs relevanta etiska reflektioner? 

 

 

 

 

 

   

Resultat 

13. 
Är det resultat som redovisas tydligt och 

relevant i förhållande till studiens syfte? 

 

 

 

 

   

 

 

Diskussion 

14. 
Diskuteras den kliniska betydelse som 

studiens resultat kan ha? 

 

 

 

 

 

   

15. 
Finns en kritisk diskussion om den använda 

metoden och genomförandet av studien? 

 

 

 

 

 

   

 

Bilaga 3 Metodologisk översikt 

 

Författare + 

publikationssår/ 

studieland 

Titel Design och eventuellt 

ansats 

Undersökningsgrupp Datainsamlingsmetod Dataanalysmetod 



 

 

 

Connolly, T., & 

Mahoney, E. (2018). 

Stroke survivors’ 

experiences transitioning 

from hospital to home. 

Studien var en 

kvalitativ beskrivande 

design. 

- 31 deltagare.  

- 21 år eller äldre.   

- Både kvinnor och män.  

-Inklusionskriterie: Akut ischemisk 

stroke patienter eller patienter som  

utskrivas direkt från sjukhuset till 

hemmet 

 

Semistrukturerade 

telefonintervjuer. 

Tematisk analys. 

Arkan, G., Beser, A., 

& Ozturk, V. (2018). Experiences Related to 

Urinary Incontinence of 

Stroke Patients: A 

Qualitative Descriptive 

Study 

Studien var en 

kvalitativ beskrivande 

design. 

- 15 deltagare  

- 18 år eller äldre 

- Kön framgår ej. 

-Inklusionskriterier : Personer med 

urininkontinens efter stroke utvald 

till undersökningsgrupp. 

 

Semistrukturerade intervjuer. Innehållsanalys. 

Thomas, C. M., 

Allison, R., & Latour, 

J. M. (2018).  

 

Using blogs to explore the 

lived‐experience of life 

after stroke: “A journey of 

discovery I never wanted to 

take” 

Fenomenologisk 

undersökning. 

- 8 Stroke överlevande bloggar. 

- Kön framgår ej. 

- Över 18 år 

-Inklusionskriterier : Stroke 

överlevnads bloggar som har 

blogginlägg> 1 år (> 12 inlägg per 

år) 

En internetsökning genomfördes 

med hjälp av sökmotorn Internet 

sökning med hjälp av "Google". 

Tematisk analys 

Lou, S., Carstensen, 

K., Møldrup, M., 

Shahla, S., Zakharia, 

E., & Nielsen, C. P. 

(2017).  

 

Early supported discharge 

following mild stroke: a 

qualitative study of 

patients’ and their partners’ 

experiences of 

rehabilitation at home. 

Kvalitativ 

beskrivande design? 

- 22 strokepatienter och 18 partner. 

- Både kvinnor och män. 

- Ålder framgår ej. (41-85 enl tab) 

-Inklusionskriterier : Milda 

strokepatienter som släpptes direkt 

från den speciella civila 

strokeenheten till sina hem ca. 3–6 

veckor efter insjuknande av stroke. 

Semistrukturerade intervjuer med 

öppna frågor. 

Tematisk analys. 



 

 

 

Gustafsson, L. A., 

Hodson, T. J., 

Fleming, J. M., & 

Hoyle, M. F. (2014).  

The impact of STRENGTH 

on the expected and actual 

transition to home 

experience 

Deskriptiv kvalitativ 

design . 

- 7  deltagare 

- Ålder framgår ej (36-80 år enl tab) 

- Både kvinnor och män. 

-Inklusionskriterier : Alla 

strokepatienter som kom in i 

rehabiliteringsavdelning. 

Semistrukturerade intervjuer. Tematisk analys. 

Simeone, S., Savini, 

S., Cohen, M. Z., 

Alvaro, R., & 

Vellone, E. (2015). 

The experience of stroke 

survivors three months after 

being discharged home: A 

phenomenological 

investigation 

Fenomenologisk 

undersökning. 

- 15 deltagare 

- 34-85 år 

- 12 män, 3 kvinnor 

-Inklusionskriterier : Deltagare som 

deltog i den longitudinella studie tre 

månader efter deras utskrivning hem 

från rehabiliteringssjukhus. 

Intervjuer med öppna frågor. 

 

Kvantitativ data från longitudinell 

studie samlades in för att studera 

livskvalitet hos patienter efter 

stroke, efter patienterna utskrivits 

från ett rehabiliteringssjukhus var 

tredje månad.  

Fenomenologisk 

analys. 

von Vogelsang, A.-

C., Wengström, Y., 

Svensson, M., & 

Forsberg, C. (2014).  

 

Transitional experiences in 

patients following 

intracranial aneurysm 

rupture 

 

En prospektiv 

longitudinell design 

och använde en 

undersökande metod 

för mixad metod 

- 88 deltagare 

- Både män och kvinnor 

- Ålder framgår ej. 

-Inklusionskriterier : Patienter som 

var akut inlagda på en neurokirurgisk 

klinik i Stockholm för intrakraniell 

aneurysmbrott.  

Poststudiespecifikt frågeformulär 

tillämpades för att samlas in data. 

 

Intrametodblandning användes i 

datainsamlingen 

Statistisk och 

kvalitativ 

innehållsanalys. 



 

 

 

Gustafsson, L., & 

Bootle, K. (2013). 

 

Client and carer experience 

of transition home from 

inpatient stroke 

rehabilitation 

Beskrivande kvalitativ 

design. 

- 15 deltagare (10 deltagare och 5 

vårdare) 

- Både kvinnor och män. (främst 

kvinnliga deltagare) 

- Ålder framgår ej. (36-79 år enl tab) 

-Inklusionskriterier : Strokepatienter 

som var utskrivet till samhället efter 

rehabilitering. 

Semistrukturerade intervjuer. Induktiv tematisk 

analys. 

Donnellan, C., 

Martins, A., Conlon, 

A., Coughlan, T., 

O’Neill, D., & 

Collins, D. R. (2013). 

Mapping patients’ 

experiences after stroke 

onto a patient-focused 

intervention framework 

En beskrivande 

kvalitativ design? 

- 8 deltagare 

- 6 män 2 kvinnor 

- 52-83 år 

-Inklusionskriterier : Strokepatienter 

intervjuades 3–6 månader efter 

utskrivning från en åldersrelaterad 

sjukvårdsenhet 

Semistrukturerade intervjuer. Kvalitativ 

innehållsanalys. 

Wottrich, A. W., 

Aström, K., & 

Löfgren, M. (2012). 

 

On parallel tracks: newly 

home from hospital—

people with stroke describe 

their expectations. 

En beskrivande 

kvalitativ design? 

- 5 deltagare 

- 2 kvinnor 3 män. 

- 52-73 år 

-Inklusionskriterier : Patienter som 

skrivit in på rehabiliterings 

avdelningarna, som kunde förmedla 

erfarenheter och intresserade av att 

delta i studie. 

Semistrukturerade intervjuer med 

öppna frågor. 

Innehållsanalys. 

Kouwenhoven, S. E., 

Kirkevold, M., 

Engedal, K., & Kim, 

H. S. (2012). 

 

'Living a life in shades of 

grey': experiencing 

depressive symptoms in the 

acute phase after stroke. 

En beskrivande, 

kvalitativ design. 

 

Kvalitativ ansats. 

- 9 deltagare 

- 6 kvinnor, 3 män 

- 30-85 år 

-Inklusionskriterier : Vuxna personer 

från rehabiliteringsenheter i Norge 

som hade haft stroke. 

Djupintervjuer. Tematisk analys 



 

 

 

Kirkevold, M., 

Christensen, D., 

Andersen, G., 

Johansen, S. P., & 

Harder, I. (2012). 

 

Fatigue after stroke: 

manifestations and 

strategies. 

Kvalitativ ansats - 32 deltagare. 

- 5 män och 17 kvinnor. 

- Ålder framgår ej. 

-Inklusionskriterier : Strokepatienter 

som inklusive både trötta patienter 

och icke-utmattade patienter  

Intervju med frågeformulär  Grounded Theory-

metod. 

Lee, Y. C., Chen, Y. 

M., Hsueh, I. P., 

Wang, Y. H., & 

Hsieh, C. L. (2010). 

 

The impact of stroke: 

insights from patients in 

Taiwan 

Kvantitativ ansats. - 112 deltagare. 

- 75 män, 37 kvinnor. 

- Medelåldern var cirka 62,7 år och 

66% av patienterna var manliga. -

Inklusionskriterier : Stroke patienter. 

Fokusgrupp- och individuella 

intervjuer. 

Beskrivande 

statistik analys. 

Dalvandi, A., 

Heikkilä, K., 

Maddah, S. S. B., 

Khankeh, H. R., & 

Ekman, S. L. (2010). 

 

Life experiences after 

stroke among Iranian stroke 

survivors.  

Kvalitativ ansats. - 10 deltagare 

- 4 kvinnor, 6 män. 

- 55-70 år 

-Inklusionskriterier : 

Strokeöverlevande patienter som 

hade utskrivits från sjukhus sedan 

februari 2007, t.o.m. juli 2007, hade 

drabbats av en stroke under de 

senaste 3-6 månaderna. 

Semistrukturerade intervjuer. Grounded Theory-

metod av Corbin & 

Strauss (2008) 

Stein J, Hillinger M, 

Clancy C and Bishop 

L 2013 

Sexualitey after stroke: 

Patient conceling Preferens 

 

Kvantitativ ansats - 38 deltagare. 

- Både män och kvinnor. 

- 33–88 år. Inklusionskriterier : 

Patienter från ett register för 

rehabilitering av stroke 

Tvärsnittsstudie med hjälp av 

frågeformulär både på en anonym  

papper och online undersökning. 

Beskrivande 

statistik analys. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20579161
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20579161
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20579161


 

 

 

 

Bilaga 4 Resultbeskrivning 
 

Författare Syfte Resultat 

Arkan, G., Beser, A., & 

Ozturk, V. (2018). 

“Att undersöka upplevelsen hos strokepatienter som är 

relaterade till inkontinens” 

Deltagarna upplevde begränsningar att inte kunna utföra aktiviteter de gjort  

tidigare. Problem att inte kunna gå ut på grund av rädsla att urinen kan läcka ut. 

Samtliga deltagare upplevde psykologiskt besvär på grund av UI efter stroke. 

 Connolly, T., & Mahoney, 

E. (2018). 

“Att utreda upplevelsen hos ischemiska stroke överlevande 

under övergångsperioden till och med första veckorna efter 

utskrivning” 

Deltagarna upplevde mycket stora svårigheter avseende styrka och förmåga att 

kontrollera sin kropp beroende på fysiska begränsningar exempelvis att lyfta 

armar och ben. 

Några deltagare upplevde problem med sin kognitiva förmåga, svårt att förstå, 

utvärdera och tolka olika händelser. 

 Dalvandi, A., Heikkilä, K., 

Maddah, S. S. B., 

Khankeh, H. R., & Ekman, 

S. L. (2010). 

“Att belysa hur stroke överlevande upplever och uppfattar 

livet efter stroke” 

  

Deltagarna upplevde att livet efter stroke var ofta mycket svårt p.g.a. bristen på 

fungerande sociala nätverk, stödsystem, offentliga vård- och utbildningssystem. 

De upplevde även begränsningar för att spela en roll i sin familj och i samhället på 

grund av deras fysiska funktionsnedsättning. 

Deltagarna upplevde att rehabiliterings vården var viktigt för deras återhämtning 



 

 

 

Donnellan, C., Martins, A., 

Conlon, A., Coughlan, T., 

O’Neill, D., & Collins, D. 

R. (2013). 

“Att tolka de förklaringar som patienter gav om sina  

upplevelser efter stroke och hur dessa kan validera ett etablerat 

patientfokuserat interventionsramverk - Quest for quality and 

better performance (QQUIP) (2006) som inkluderar sju 

kvalitetsförbättringar mål.” 

En del av deltagarna upplevde trötthet och smärta, medan andra upplevde att deras 

dåliga balans och svaghet skapade begränsningar på deras förmåga att utföra deras 

fysiska uppgifter. Vissa deltagare upplevde inga större förändringar i sin vardag 

och uppgav att de kunde fortsätta göra vad de gjorde innan de insjuknade av 

stroke. 

Gustafsson, L., & Bootle, 

K. (2013). 

“Att öka vår förståelse för personer med stroke och deras 

vårdare under utskrivning och den första månaden hemma” 

Deltagare upplevde att en svårighet med sjukhusmiljön var svårt för de på grund 

av de okända sociala situationerna och rutinerna. De upplevde att de var beroende 

av hjälp från vårdpersonal. 

Gustafsson, L. A., Hodson, 

T. J., Fleming, J. M., & 

Hoyle, M. F. (2014).  

“Att undersöka upplevelser och förväntningar hos personer 

med stroke under sin övergång från sjukhus till hem, efter att 

ha deltagit i en  slutenvård uppsökande program med titeln 

STYRKA. 

Deltagarna upplevdes sjukhusmiljön som ett skyddat miljö, i jämförelse med livet 

hemma. De upplevde mer säkrare liv när de var på sjukhuset. 

Vissa deltagare upplevde att det var svårare att leva hemma. De upplevde en 

känsla av begränsningar att deras familjer ibland begränsade deras rörelser och 

aktiviteter i hemmet. Detta gjorde att deltagarnas  förväntningar på att leva hemma 

igen omvandlades till en tveksamhet och rädsla.  

Kirkevold, M., 

Christensen, D., Andersen, 

G., Johansen, S. P., & 

Harder, I. (2012). 

“Att beskriva hur trötthet upplevs av stroke överlevande, hur 

förstå och hantera trötthet och hur den påverkar deras dagliga 

liv” 

En del av deltagarna upplevde fysisk trötthet som ett hinder som skapade 

svårighet för dem att kunna utföra sina arbeten och dagliga aktiviteter. Deltagarna 

upplevde att de lätt blir trötta, tappar  energi och att kroppen säger ifrån. 

Deltagarna upplevde att psykisk trötthet har gjort det svårt för dem att kunna 

koncentrera sig och prata. De upplevde också att de blev ljudkänsliga samt kände 

sig ha låg energi. 

Kouwenhoven, S. E., 

Kirkevold, M., Engedal, 

K., & Kim, H. S. (2012). 

“Att beskriva upplevelsen av stroke överlevande som lider av 

depressiva symtom i den akuta fasen” 

Patienterna upplevde depression på grund av begränsningar, att inte längre kunna 

göra saker som tidigare. De upplevde att det inte fanns någon glädje i deras liv 

längre, samt de kände sig ofta ensam och dagarna gick långsam 



 

 

 

Lee, Y. C., Chen, Y. M., 

Hsueh, I. P., Wang, Y. H., 

& Hsieh, C. L. (2010). 

“Att utvärdera patientens reaktioner och oro som individen 

upplever efter att ha haft en stroke.” 

 Av deltagarna upplevde 44,1% att de ofta var så trötta att de inte orkade utföra 

aktiviteter så länge som de kunnat tidigare. Av deltagarna upplevde 43,2% att 

deras dagliga liv drabbats hårt med känslomässiga besvär. Av deltagarna upplevde 

91,1% att effekten av stroke påverkade deras fysiska förmåga, medan 30% av 

deltagarna upplevde att det allvarligt hade påverkan på deras kognitiva, 

språkförmåga och även minnesfunktioner. 

 Lou, S., Carstensen, K., 

Møldrup, M., Shahla, S., 

Zakharia, E., & Nielsen, C. 

P. (2017). 

“Att undersöka hur patienter med stroke av lindrig karaktär 

och deras partner upplever och  hanterar vardagen i ett 

sammanhang av ESD, Early supported discharge (Tidigt stödd 

ansvarsfrihet)” 

Flertalet patienter upplevde inte dramatiska förändringar i deras vardagsliv, ändå 

uttryckte de att livet måste anpassas för nya förhållanden och situationer. Att bo 

tillsammans med någon som kan ge stöd underlättar vardagen.En del patienter 

upplevde att åka hem, till ett tomt hus eller lägenhet, hade varit mer skrämmande 

än att vara på sjukhus. 

Simeone, S., Savini, S., 

Cohen, M. Z., Alvaro, R., 

& Vellone, E. (2015). 

“Att utvärdera upplevelserna av stroke tre månader efter att ha 

utskrivits från rehabiliteringssjukhus.” 

Deltagare upplevde att deras livsmönster hade förändrats. Livet verkade nu 

mindre säkert. Deltagare upplevde situationen positiv efter återhämtning samt att 

de blev mindre fysiskt beroende. 

Deltagarna upplevde även en känsla av skuld, att de orsakat svårigheter för sin 

familj. 

Stein J, Hillinger M, 

Clancy C and Bishop L 

2013 

“Att undersöka patientens rådgivnings önskemål  relaterade 

till sexulaitet  efter stroke” 

Den stora majoriteten, motsvarande 94% av deltagarna, upplevde sexuell 

dysfunktion på grund av fysiska begränsningar. Emedan  58.8% av deltagarna 

upplevde ha mindre sexuell efterlängtad efter att de drabbats av stroke.  



 

 

 

Thomas, C. M., Allison, 

R., & Latour, J. M. (2018). 

“Att kartlägga upplevelserna hos de överlevande 

strokepatienter som uttryckas i blogg” 

Alla deltagare upplevde varierande känslor, positiva och negativa, med livet efter 

en stroke. En del upplevde obehagliga känslor p.g.a. kroppens förändring. 

Huvuddelen upplevde inte något negativ utan försöker acceptera situationen och 

forma livet efter bästa förmåga 

 von Vogelsang, A.-C., 

Wengström, Y., Svensson, 

M., & Forsberg, C. (2014). 

“Att beskriva förändringar och övergångar i vardagen under de 

första två åren efter ett intrakraniellt aneurysmbrott” 

  

Deltagarna upplevde att de blev involverade i färre sociala aktiviteter; t.ex. 

minskat engagemang med andra, bryr sig mindre om vad som händer i världen, 

förlorar vänskap, ha färre vänner och svårigheter i samspel med andra, vilket leder 

till isolering. 

Deltagarna upplevde att deras psykiska och fysiska begränsningar skapade ett 

hinder i deras vardagliga liv, i jämförelse med sin tidigare livsstil innan stroke. En 

del av deltagare i studien efter tre månader upplevde positiva förändringar i sitt liv 

efter stroke, exempelvis de kunde fortfarande gifta sig med någon och flytta ihop 

med sina partner, återgå till arbete och ekonomi. 

 Wottrich, A. W., Aström, 

K., & Löfgren, M. (2012). 

  

“Att undersöka hur strokeöverlevande beskriver sina 

förväntningar på livet när de kommer hem och hur dessa  

förväntningar uppfylldes vid utskrivning från 

rehabiliteringskliniken och under deras första tre månader 

hemma” 

Patienternas upplevelser var positiva vid olika övningar och förståelsen  hur 

viktigt det är att öva olika situationer hemma, exempelvis personlig hygien och 

städning. Patienterna upplevde även en rädsla för att bli fysiskt inaktiva och att de 

inte skulle kunna hantera allt de hade varit vana vid. 

 


