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Sammanfattning  

Bakgrund Stroke tillhör en av våra största folksjukdomar och förblir en av de 

sjukdomar som kräver de högsta dödsantalen och ger allvarliga följder med omfattande 

funktionsnedsättningar. Följderna efter en stroke varierar beroende av vart och med 

vilken omfattning skadan orsakat, vilket ger en varierande symptombild med olika 

grader av funktionsnedsättningar. Detta gör omvårdnaden av en strokepatient till 

komplex som ställer höga krav på en individuellt anpassad vårdplan med anpassade 

professioner som omger patienten.  

 

Syftet med denna litteraturstudie var att undersöka sjuksköterskans erfarenheter av att 

vårda patienter med en strokediagnos.  

 

Metod En beskrivande litteraturstudie som baserats på resultatet av 10 kvalitativa och 3 

kvantitativa artiklar.  

 

Huvudresultat Det framkommer att sjuksköterskan har en viktig uppgift i att arbeta 

kliniskt och nära patienten men att det på grund av brist på resurser och utbildning är 

svårt att ge en tillfredställande omvårdnad. Sjuksköterskans position bland andra 

professioner upplevs inte heller som självklar och behöver vara väldefinierad för att 

kunna säkerställa att patientens vård är av hög kvalitet. Det framkommer även att 

sjuksköterskan i sin omvårdnad behöver involvera patienten mer i kommunikationen 

genom att lära känna personen bakom patienten för att på så vis förbättra 

återhämtningen efter en stroke. 

 

Slutsats Sjuksköterskan utgör en nyckelroll vid omvårdnaden av strokepatienten. 

Studier visar dock att det saknas kunskap, utbildning och förståelse från både 

organisation och sjuksköterskor vilket på flera sätt sänker patientens vårdkvalitet. 

 

Nyckelord Stroke. Omvårdnad. Sjuksköterskans roll. Interaktion. 

  

 

 

 



   

 

 

 

 

 

Abstract 

Background Stroke belongs to one of our largest public diseases and remains one of 

the diseases that requires the highest death tolls and has serious consequences with 

extensive disabilities. The consequences of a stroke vary depending on the extent of the 

injury, which gives a varying symptom picture with different degrees of impairment. 

This makes the care of a stroke patient complex which places high demands on an 

individually adapted care plan with custom professions surrounding the patient. 

 

The purpose of this literature study was to investigate the nurse's experiences of caring 

for patients with a stroke diagnosis. 

 

Method A descriptive literature study based on the result of 10 qualitative and 3 

quantitative articles. 

 

Main results It turned out that the nurse has an important task in working clinically and 

close to the patient, but because of lack of resources and education it is difficult to 

provide a satisfactory nursing care. The nurse's position among other professions is also 

not perceived as self-evident and needs to be well-defined in order to ensure that the 

patient's care is of high quality. It also emerged that the nurse needs to involve the 

patient more in the communication by getting to know the person behind the patient in 

order to improve the recovery after a stroke. 

 

Conclusion The nurse plays a key role in the care of the stroke patient. However, 

studies show that there is no knowledge, education and understanding from both 

organization and nurses, which in several ways reduces the patient's quality of care. 

 

Keywords Stroke. Nursing. Nurses role. Interaction. 
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1 INTRODUKTION OCH BAKGRUND 

1.1 Stroke – Patofysiologi och symtom 

Under 2017 drabbades 25 800 personer i Sverige av stroke. Under de senaste 10 åren 

har det skett en minskning fördelat över alla åldersgrupper men trots detta förblir stroke 

en av våra stora folksjukdomar (Socialstyrelsen. 2018), då dödsantalet är det tredje 

största bland sjukdomar och den vanligaste åkomman som ger allvarliga 

funktionshinder. Faktorer som ger en ökad risk för att drabbas av en stroke är 

livsstilsfaktorer som rökning, fysisk inaktivitet, övervikt men även sjukdomstillstånd 

som diabetes mellitus, högt kolesterol, förmaksflimmer och hjärtsvikt är en bidragande 

faktor. Man ser även att risken ökar markant vid en högre ålder. (Wergeland, Ryen, 

Ödegaard-Olssen. 2011). 

Stroke uppstår av att en blödning från en artär orsakar lokal tryckökning eller att en 

ocklusion, en emboli eller trombos, täpper till en artär och förhindrar att syresatt blod 

når den delen av hjärnan vilket orsakar syrebrist i det området (Ericson & Ericson. 

2016).  

Symtombilden vid stroke är ett snabbt insjuknande med neurologiska bortfallssymtom 

inom några minuter. Symtom som uppstår beror på var i hjärnan skadan sker och i 

vilken utbredning den har (Ericsson & Eriksson 2012; Wergeland, Ryen & Odegard-

Olsen 2011). Dessa strokesymtom kan vara manifesta, fullt utvecklade, eller 

progredierande, då symtomen förvärras över tid (Ericsson & Eriksson. 2012).  

1.2 Följder av stroke  

Symtom i form av funktionsnedsättningar som kan uppstå vid en strokediagnos. Enligt 

Wergeland, Ryen och Odegard-Olsen (2011) är det skadans omfattning och 

lokalisation som leder vidare till vilka konsekvenser skadan kan medföra senare i form 

av funktionsnedsättningar. Sensoriska symtom som kan drabba patienten efter stroke är 

synrubbningar och nedsatt sensibilitet, känsel. De motoriska symtom patienten drabbas 

av är förlamningar, sväljsvårigheter, balans och förändrad muskeltonus. De beskriver 

också de neuropsykologiska, förändringar i hjärnan, som poststrokepatient kan drabbas 

av. Dessa kan vara halvsidiguppmärksamhetsstörning, svårigheter att tolka 

sinnesintryck, eliminationsproblem och kommunikationsproblem. 70% av patienterna 
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drabbas av kognitiv svikt, svårigheter i att hantera information och lösa problem i 

tanken, i den akuta fasen. Enligt Ericson och Ericson (2016) lider många patienter med 

en strokediagnos av dolda funktionsnedsättningar i form av hjärntrötthet, 

minnesproblematik, nedsatt uppmärksamhet och simultankapacitet. Komplikationer 

poststroke innebär ofta en återhämtningsperiod som påverkar personens vardagliga liv. 

1.3 Strokeenhet och stroketeam  

I många länder samt i Sverige har strokevården förbättrats då det etablerats 

specialiserade vårdinrättningar, strokeenheter. Här ska alla yrkeskategorier ha 

utbildning i strokevård, denna grupp som vårdar patienten kallas stroketeam. (Jönsson. 

2015). För att patienten ska uppnå bästa möjliga behandlingsresultat krävs att insatserna 

angriper de individuella symptomen (Wergeland, Ryen & Ödegaard-Olsen 2011). Inom 

den specialiserade strokevården ingår medicinsk utredning och behandling, omvårdnad 

och rehabilitering vilket ger de främsta potentialen att återfå förlorade funktioner och få 

en bättre livskvalitet (Jönsson. 2015). I en studie av Köpke, Dehning, Molsen, Möhler, 

Kasper och Meyer (2009) framkom att det måste finnas ett samarbete med 

kommunikation och acceptans mellan det multidisciplinära teamet och sjuksköterskan 

för att säkerställa att patienten får en god vård. 

1.4 Omvårdnad vid stroke  

Inom sjuksköterskans omvårdnadsområde på strokeenheten ingår främst övervakning på 

de vitala parametrarna medvetandegrad, orientering till tid, rum och person, 

andningsfrekvens, puls, blodtryck, EKG, temperaturmätning och mätning av 

syresättning. Då hjärnskadan gör att dessa värden kan svikta kraftigt, 

temperaturmätning görs till exempel flera gånger per dygn då den skadade hjärnan är 

känslig för temperaturstegring samt för att undersöka om den kan vara relaterad till en 

infektion. Vätske- och näringsintag mäts då bristande näringsintag påverkar orken och 

återhämtningen samt att kontrollera eliminationen. Hit hör även bedömning av fallrisk 

och rörelseförmåga samt kommunikations- och sväljförmåga (Jönsson. 2015). 

Kohler, Mayer, Kesselring och Saxer (2018) har i sin studie undersökt patientens 

erfarenhet av urininkontinens till följd av en stroke. Patienter upplever en komplicerad 

situation då man inte talar om problemet ifrån vårdens sida som kommer i skymundan 

av övrig återhämtning. Patienten känner att vårdpersonalen är omedveten om patientens 



   

 

3 

 

perspektiv där urininkontinens skapar skam. Detta leder till försök att själv hantera 

problemet med lösningar som sällan är effektiva och leder till uppgivenhet. 

1.5 Sjuksköterskans roll 

Som sjuksköterska utövas omvårdnad som en profession. Yrkesrollen är en disciplin 

beskrivet som ett behov, en förmåga, ett kunskapsområde eller en professionell 

kompetens som utgörs av erfarenhetsbaserade, etiska och vetenskapliga kunskaper 

(Willman. 2014). Yrkesrollen ska utföras enligt moraliska och kliniska handlingar som 

bygger på etiska principer. Sjuksköterskan arbetar moraliskt riktigt genom att ur ett 

professionellt förhållningssätt vilja väl, fatta beslut och sätta in åtgärder som är de bästa 

för patienten. Mötet med patienten sker med moralisk närvaro och med respekt för dess 

autonomi. Vården ska i längsta utsträckning ske i samförstånd med patienten och vara 

baserad på kunskap som är överensstämmande med beprövad erfarenhet och vetenskap 

(Nortvedt & Grönseth. 2010).   

ICN  

Utifrån Förenta Nationernas deklarationer om mänskliga rättigheter finns etiska 

riktlinjer gällande medicinsk behandling och forskning med grundläggande värden om 

frihet och rättvisa. Hälsa är av globalt intresse och en mänsklig rättighet är tillgång till 

sjukvård av god kvalitet (Öresland & Lützen. 2014). För att stärka professionen och 

sammanbinda sjuksköterskor världen runt finns International Council of Nurses 

(Willman. 2014), en etisk kod som binder samman mänskliga rättigheter och hälsa ur ett 

världsperspektiv med gemensamma etiska riktlinjer (Öresland & Lützen. 2014). Enligt 

svensk sjuksköterskeförening fördelar ICN in sjuksköterskans roll i fyra områden 

fungerande som ramar vilka grundar sig på att “främja hälsa, förebygga sjukdom, 

återställa hälsa och lindra lidande” (ICN: etiska kod för sjuksköterskor 2017) De fyra 

områdena täcker in allmänheten, yrkesutövningen, professionen och medarbetare vilka 

ger vägledning för en etisk yrkesutövning. I en studie av Numminen, Van der Arend 

och Leino-Kilpi (2009) framkommer att den etiska koden fyller flera olika syften. Detta 

genom att agera som värdegrund för att hålla kvalitet på omvårdnaden hög vilket bidrar 

till att hålla sjuksköterskeyrket professionellt och som en fristående profession. 
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1.6 Bärande begrepp - Omvårdnad   

Omvårdnad handlar enligt (Nortvedt & Grönseth. 2010) om att praktiskt omhänderta 

den människa som drabbats av sjukdom, hotas att drabbas av sjukdom eller upplever 

följder av sjukdom. Sjuksköterskans möte med patienten utgör det centrala i 

omvårdnaden där hänsyn alltid visas för individuella erfarenheter. Sjuksköterskan ska se 

till så patienten får sina grundläggande behov tillfredsställda, vara en medmänniska och 

finnas med information och stöd för att underlätta tillfrisknandet och 

eventuella konsekvenser av behandlingen. På sjuksköterskans ansvar ligger dessutom 

vårdplanering, dagliga vitala parametrar, observation och bedömning, nutritions och 

vätskebehandling, munstatus samt patientnära medicinsk behandling. 

Patienten ska uppleva sin vård som personcentrerad och vara delaktig vid 

beslutsfattande för att bibehålla sin autonomi och få sin vilja hörd. Relationen mellan 

sjuksköterska och patient ska kännas förtroendegivande, patienten ska känna sig trygg i 

att ge information om hela sitt hälsotillstånd då det ger förbättrade möjligheter till säker 

vård med rätta prioriteringar (Wergeland, Ryen & Ödegaard-Olsen 2011). Patchick, 

Horne, Woodward-Nutt, Vail och Bowen (2014) har studerat hur olika kognitiva 

osynliga symtom påverkar patienten i vardagen, detta för att utifrån patientens 

perspektiv utveckla person-centrerad vård. Studien visade att kognitiva begränsningar 

leder till frustration och känslomässiga problem som påverkar identitet, social 

interaktion och återhämtning. Enligt Nortvedt och Grönseth (2010) ger personcentrerad 

omvårdnad patienten bättre förutsättningar genom att förhindra försämring av symptom 

hos strokepatienten.   

1.8 Teoretisk referensram – Travelbees interaktionsteori  

 Joyce Travelbee’s teori om interaktion syftar på att stärka relationen mellan 

sjuksköterskan och patienten, sjuksköterskan mål i omvårdnaden är att stödja individen, 

familjen och skapa en gemenskap. Detta för att klara sig igenom sjukdom, lidande och 

att finna hopp. I Travelbee’s teori framhålls sjukdom, smärta, hopp, lidande, empati, 

sympati, kommunikation, interaktion och terapi för egenvård. Mötet mellan 

sjuksköterska och patient växer fram i olika steg som efter det första mötet skapar en 

bild av identitet. Vidare utvecklas känslor av empati, sympati för att tillslut skapa en 

relation mellan sjuksköterska och patient. Travelbee beskrev hur andligheten är viktig 
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för både patient och sjuksköterska för att orka genom sjukdom (Alligood & Tomey 

2010). Flangan (2009) har studerat hur vårdpersonal genom att använda sig av 

teoretiska referensramar i omvårdnaden kan ge mer tillfredställande vård ur ett holistiskt 

synsätt och avsätta mer tid till patienten. 

1.9 Problemformulering 

Årligen drabbas ca 25 000 personer av stroke i Sverige och är den vanligaste 

folksjukdomen som ger funktionshinder för den drabbade. Rehabiliteringen är ofta lång 

och kan komma att påverka patienten för resten av livet. Det finns idag mycket 

forskning kring patienters erfarenheter utav att få en strokediagnos men inte lika mycket 

forskat kring hur sjuksköterskor upplever det att vårda en strokepatient. Då stroke 

drabbar många människor per år kommer de flesta sjuksköterskor i sitt arbetsliv att 

träffa på dessa patienter. Det är därför viktigt att de i sin omvårdandsroll har kunskap 

om detta område för att kunna ge den bästa omvårdnaden för denna patientgrupp. 

1.10 Syfte och Frågeställning  

Syftet med denna litteraturstudie var att undersöka sjuksköterskans erfarenheter av att 

vårda patienter med en strokediagnos.  

 Frågeställning  

Vilka erfarenheter har sjuksköterskans av att vårda patienter med en strokediagnos?  

2 METOD 

2.1 Design  

För att besvara aktuellt syfte har arbetet genomförts som en beskrivande litteraturstudie 

som enligt Polit och Beck (2018) ger en översikt på redan publicerad kunskap inom 

ämnet. 

2.2 Sökstrategi   

Vid sökningen av relevanta artiklar för att besvara aktuell frågeställning har databaserna 

PubMed via Medline, Cinahl och PsycINFO använts, då dessa sökdatabaser innehåller 

vårdvetenskapliga artiklar.     
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Vid genomförandet av sökningarna fastställdes först inriktningen på arbetet för att 

definiera väsentliga sökord. De sökord som användes var stroke, nursing, nurses, nurses 

role och nursing experience. Dessa sökord användes sedan i olika kombinationer i de 

olika databaserna. Det gjordes för att de tre använda databaserna är uppbyggda olika 

och kräver varierande sökkombinationer. I PubMed via Medline användes därav MeSh 

termerna nurses OR nurses role AND stroke. I Cinahl användes MH stroke AND nurses 

experience och i PsycINFO användes MA stroke AND MA nursing. Sökorden är MeSh 

termer eller MH/MA vilket gör termerna till ämnesord för den specifika sökningen. 

Enligt Willman, Bathsevani, Nilsson och Sandström (2018) används ämnesord används 

booleska sökoperatörer i kombination för att bredda eller begränsa sökningen 

ytterligare.  

Avgränsningar som användes är artiklar skrivna på engelska, begränsade till 15 år, full 

text samt vuxna. 

 

Tabell 1. Databassökningar  

Databas  Begränsningar   

(limits) sökda-

tum   

       

  

Söktermer  Antal träffar  Valda  

artiklar   

(exklusive 

dubbletter)  

Medline via 

PubMed  

15 år, engelska, Adult, 

full text.  

 nurses role 

(MeSh) OR 

nurses (MeSh) 

AND stroke 

(MeSh)  

90    

        Antal valda: 3 

st  

PsycINFO  15 år, engelska, Adult, 

full text  

MA Stroke 

AND MA 

nursing  

145    

        Antal valda: 6 

st  

CINAHL  15 år, engelska, Adult, 

full text.  

MH stroke 

AND  

Nurses 

experience    

72    
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    Antal valda: 

4st. 

        Totalt valda: 13 

st  

 

2.3 Urvalskriterier 

För att utvalda artiklar skulle inkluderas i litteratursökningen skulle de beskriva 

sjuksköterskans roll att vårda vuxna strokepatienter. Detta inkluderade alla 

sjuksköterskor som arbetar inom strokevård oberoende av arbetserfarenheter eller 

kompetenser. Detta för att finna artiklar som var av relevans för denna studies syfte. 

Inkluderande var även att artiklarna skulle vara primärkällor samt inbegripa ämnet 

omvårdnad. De artiklar som exkluderades innehöll ett annat perspektiv än 

sjuksköterskans upplevelser, var av låg kvalitet efter granskning eller inom ett annat 

område än omvårdnad samt innehöll fastsatta begränsningar vid databassökningen.   

 

2.4 Urvalsprocessen och utfallet av möjliga artiklar.  

Sökningar gjordes i databaserna Cinahl, Psycinfo och Pubmed med bestämda 

begränsningar och gav 307 träffar varav 72 i Cinahl, 145 i psycinfo och 90 i 

Pubmed. Utifrån resultatet som sökningarna gav lästes först artiklarnas titlar varav de 

med betydelse för syfte och frågeställning valdes ut för granskning av 

sammanfattningar. Artiklar som inte hade vetenskaplig utformning eller var 

originalartiklar sållades bort. Även de som handlade om prevention eller på annat sätt 

inte motsvarade kriterierna sållades bort. Då dubbletter tagits bort kvarstod sammanlagt 

27 artiklar från de tre databaserna. Dessa lästes övergripande på datorn av författarna 

var för sig och där ytterligare 7 gemensamt exkluderades då dessa inte uppfyllde satta 

kriterier. Återstående 20 artiklar skrevs ut för vidare kvalitetsgranskning av författarna. 

Vid denna granskning exkluderades ytterligare 7 artiklar vars innehåll inte svarade på 

efterfrågat syfte, var för medicinska, behandlade olika mätinstrument utan relevans för 

syfte eller innehöll fel kategori av undersökningsgrupp. Efter den genomgångna 

kvalitetsgranskningen återstod 13 artiklar, varav 10 kvalitativa och tre kvantitativa, som 

inkluderades i denna litteraturstudie. Urvalsprocessen presenteras i Figur 1, se nedan 
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Figur 1. _ Urvalsprocessens flöde. 
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2.5 Dataanalys  

För att sammanställa litteraturen användes “thematic analys” som är ett 

tillvägagångssätt att summera kvalitativa, kvantitativa och litteraturstudier (Aveyard 

2014). Till studien användes 13 vetenskapliga artiklar som genomgått en 

kvalitetsbedömning utifrån anvisade granskningsmallar. Utifrån litteraturstudiens syfte 

och frågeställningar analyserades artiklarnas resultat. De artiklar vars innehåll svarade 

på efterfrågat syfte och frågeställning lästes först igenom av författarna var för sig, detta 

för att båda skulle få en uppfattning om innehåll. Därefter fördes diskussioner mellan 

författarna om hur innehållet tolkats, för att säkerställa att artiklarna tolkats lika, och 

gemensamt fastställdes olika teman som sedan utgjorde kategorier. För att underlätta 

kategoriseringen användes kodning där man med hjälp av färgpennor markerar de delar 

som innefattade syfte och frågeställning i enlighet med Polit och Beck (2017), detta för 

att inför sammanställningen få en överblick över vad som framkommit i artikelns 

resultat och var av relevans för den aktuella kategorin. Innan författarna gick vidare 

granskades materialet utifrån design, datainsamlingsmetod, undersökningsgrupp och 

dataanalys, se tabell 2. Artiklarnas syften och resultat sammanställdes och redovisas i 

tabell 3, där presenteras kortfattat, författare, syfte och resultat. Utifrån detta bearbetas 

resultaten systematiskt och sammanställdes i fem kategorier. Dessa kategorier 

namngavs för att representera olika indelningar i resultatdelen.  

2.6 Forskningsetiska överväganden 

Studien är en litteraturstudie som bygger på redan godkänt material. Författarna 

använder sig av primära källor och förhåller sig etiskt till materialet genom att objektivt 

studera befintlig forskning. Genom att studera följande fenomen kan sjuksköterskans 

roll vid omvårdnad poststroke klargöras och leda till förbättrad vårdkvalitet, vilket gör 

studien av betydelse för befintligt forskningsläge. Författarna gör etiska överväganden 

genom att reflektera genom hela arbetet och tar avstånd ifrån forskningsetisk oredlighet 

genom att omsorgsfullt bearbeta materialet och inte medvetet förvränga, kopiera eller 

förfalska redan publicerade data (Sandman & Kjellström. 2016) 
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3 RESULTAT 

3.1 Resultatsammanställning 

Resultatet av denna litteraturstudie har sammanställts utifrån resultatet av 13 st studier 

genomförda i USA, England, Kanada, Danmark, Spanien, Sydafrika och Sverige. 

Samtliga av dessa artiklar har granskat sjuksköterskans perspektiv till omvårdnaden av 

patienter efter en strokediagnos. Efter att artiklarna granskat framkom fem kategorier 

som var sjuksköterskans kliniska ansvarsområde, sjuksköterskans roll inom 

stroketeamet, sjuksköterskans erfarenhet i kommunikationen med strokepatienten, 

Sjuksköterskans erfarenhet av att vårda personen bakom strokepatienten och 

Sjuksköterskans upplevda svårigheter inom strokeenheten. En sammanfattning av 

artikelgranskningen redovisas i tabell 2 och en sammanfattning av de granskade 

artiklarnas resultat visas i tabell 3 samt i löpande text.  

3.2 Sjuksköterskans kliniska omvårdnadsområde  

Studier visar att det är av stor vikt att kunna ge patienten vård av hög kvalitet. För att 

uppnå detta menar man att en sjuksköterska anpassad för patienten håller i vårdplanen 

och möten med övriga professioner är viktig (Struwe, Baernholdt, Noerholm & Lind 

2013). Sjuksköterskan som känner patienten väl planerar det dagliga schemat, har 

översikt över mediciner, vitala parametrar, ser över munstatus, vikt, längd och ger 

hälsoinformation (Dreyer, Angel, Langhorn, Pedersen och Aadal 2016). Resultatet av 

en studie visar att klinisk kvalitet innefattar ständig revidering av nutritionsplaner och 

smärthantering (Struwe et al. 2013). Studier visar att sjuksköterskor trivs med 

arbetsuppgifterna (Clarke & Holt 2015) men att brist på resurser och tid förhindrar att 

kunna ge patienterna en tillfredställande omvårdnad och att det i sjuksköterskans 

kliniska ansvarsområde ingår att skydda patienten genom att identifiera symptom och 

komplikationer (Struwe et al. 2013; Barreca et al. 2008). En studie av Rhoda och 

Pickel- Voight (2015) visar att sjuksköterskor besitter moderat kunskap vad gäller ät 

och sväljfunktioner och att majoriteten inte hade någon formell utbildning. 

Sjuksköterskorna kände sig missnöjda med sina kunskaper och efterfrågade mer träning 

i området. Enligt Lightbody, Auton, Baldwin, Gibbon, Hamer, Leathley, Sutton och 

Watkins (2007) är sjuksköterskor den profession som träffar patienten dygnet runt och 

har en viktig roll i att upptäcka förändringar. Vidare beskriver de att depression är 
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vanligt förekommande efter en stroke men att studier visar att det saknas tillförlitliga 

screeningverktyg för användning i klinisk verksamhet. Resultat visar enligt Booth, 

Kumlien, Zang, Gustafsson, och Tolson (2008) att urininkontinens är en komplikation 

som kan komma till följd av en stroke och som ligger på sjuksköterskans ansvar. Studier 

visar att aktiviteter för att främja återhämtning som mobilisering, sväljsvårigheter, tal 

och psykiskt stöd är av större vikt än att motverka urininkontinens. De medverkande i 

studien visste att det fanns tekniker att använda men inte om det fanns några 

evidensbaserade riktlinjer. Vidare har man i en studie av Clarke och Holt (2015) 

kommit fram till att fysisk omvårdnad innefattande inkontinens, bad och förebyggandet 

av trycksår ses som någon av de viktigaste uppgifterna i omvårdnaden.  

3.3 Sjuksköterskans roll inom stroketeamet  

Sjuksköterskan känner sig som den profession som står närmast patienten i ett team då 

de är runt dem dygnet runt och de som bäst känner till dess behov då de även möter 

patienten senare under dagen då de ofta är väldigt trötta efter att de andra professionerna 

i teamet utgjort sina delar (Dreyer et al. 2016; Barreca et al. 2008).  Sjuksköterskans 

område i teamet är den som inkluderar de närståendes perspektiv, utföra klinisk 

omvårdnad och planerar funktionella delar runt återhämtningsprocessen (Burton, Fisher 

& Green. 2009; Clarke & Holt 2015). Sjuksköterska beskriver vidare sin roll som 

koordinerande och som guidande genom samarbetet med teamet och strokeenheten 

(Dreyer et al. 2016). Dagliga observationer som görs kliniskt i sjuksköterskans 

självständiga omvårdnad utgör en viktig länk i att tillföra information till övrigt team 

(Barreca et al. 2008; Burton, Fisher & Green. 2009; Clarke & Holt. 2015). En annan 

studie beskriver att det är viktigt med ömsesidig respekt för varandras specialistområden 

för att hjälpa patienten ur olika perspektiv. Sjuksköterskan upplever att det kan vara 

svårt att ta plats i teamet men att det fungerar bäst vid samarbete på daglig basis och vid 

möten i teamet Dreyer et al (2016). Sjuksköterskan kan känna sig borträknad ur teamet 

och utan stöd då de inte blir fullt uppdaterade om patientens fysiska tillstånd från 

teamets övriga professioner och att rollen blir att fortsätta på terapeuternas arbete 

(Barreca et al. 2008; Burton et al. 2009). Ett bra teamarbete är beroende av utvecklandet 

av produktiva relationer och en fungerande kommunikation som underlättas av 

anpassningsförmåga och formella strukturer. Vidare beskrivs hur terapeuterna och 

sjuksköterskans breddar varandras ansvarsområde genom att byta information, 

sjuksköterskan återkopplar om patientens tillstånd och terapeuten tillhandahåller 
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praktiska tekniker för det kliniska området (Burton, Fisher & Green 2009) vilket även 

(Clarke & Holt. 2015) förtydligar i sin studie.  

3.4 Sjuksköterskans erfarenhet av kommunikation med strokepatienten   

Eftersom sjuksköterskorna vårdar patienten dygnet runt anser de sig vara mest lämpade 

att leda patientens talan (Dreyer et al. 2016). Vid Gordon, Ellis-Hill och Ashburn (2008) 

studie framkom att sjuksköterskorna i 88% av fallen inledde kontakten, ingen av 

patienterna med afasi startade en interaktion. 54% av sjuksköterskornas kontakt var 

relaterade till en omvårdnadsuppgift och endast 19% var i ett socialt sammanhang. I en 

studie av Hedberg, Cederborg och Johanson. (2007) framkommer att sjuksköterskan i 

de allra flesta fall inte involverar patienter med talsvårigheter i samtalet vid 

vårdplaneringar. Sjuksköterskan talade om patientens medicinska status och förmågor 

utan att involvera patienten, rena yttranden kunde uttalas av sjuksköterskan som innebar 

att denna föreslog vilka begränsningar patienten hade istället för att efterfråga patientens 

syn på sin förmåga. Detta kan enligt Gordon, Ellis-Hill och Ashburn (2008); Hedberg, 

Cederborg och Johanson (2007) resultera i en övervägande asymmetri i samspelet 

mellan patientens och sjuksköterskans kommunikation, där sjuksköterskan både öppnar 

och leder innehållet i samtalet. Enligt Hamrin (2006) kan kommunikationen mellan 

patient och personal utvecklas genom utbildningsprogram där personal ges en större 

insikt i patientens emotionella liv i följderna av en stroke.                                     

3.5 Sjuksköterskans erfarenhet av att vårda personen bakom strokepatienten   

Sjuksköterskans uppfattning av en strokepatient bildas redan vid skiftbytet genom 

informationen som förmedlas då enligt en studie av Rhudy och Androwich (2013). 

Sjuksköterskan ansåg sig ha ett högt ansvar för den omvårdnad och behandling 

patienten mottog (Struwe et al. 2013). Dreyer et al. (2016) menar att sjuksköterskorna 

var dom som stod närmast patienten och hur det var deras uppgift att hantera dennes alla 

behov och funktioner samt (Barecca & Wilkins. 2008) fortsatte den kontinuerliga 

undervisningen i att återuppta patientens förmågor i att utföra de vardagliga praktiska 

sysslorna. Rhudy och Androwich (2013) studie visade att synen på patienten ofta 

förändrades under ett skift för sjuksköterskorna då de, efter att ha gjort egna 

övervakningar, bedömde patienten använde sig av den första uppfattningen som 

utgångspunkt. De skapar sig en plan (Dreyer et al. 2016) som de sedan följer för att 
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integrera omvårdnaden med patientens vardagliga aktiviteter. Vid nästa skiftbyte 

utvärderades och förmedlades patientens status vidare utifrån sjuksköterskans första 

förväntningar av patienten med den egna bedömningen (Rhudy & Androwich. 2013). 

Struwe el al. (2013) studie visad att de också ansåg sig vara ansvariga för att patienten 

återfick livskvaliteten. För att åstadkomma detta behövde sjuksköterskorna lära känna 

personen på djupet eller lära känna personen bakom patienten (Struwe et al. 2013; 

Dreyer et al. 2016. Genom att införa ett socialt rehabiliteringsprogram fann Portillo, 

Corchón, López-Dicastillo och Cowley (2008) att sjuksköterskornas sociala interaktion 

med patienterna ökade och att 26/27 sjuksköterskor hade lärt sig att integrera sociala 

aspekter i den dagliga aktiviteten.    

3.6 Sjuksköterskans upplevda svårigheter inom strokeenheten   

Svårigheterna inom rehabiliterings vården på strokeenheten upplevdes av vissa vara att 

se frustrationen hos vissa patienter och att kunna “ha händerna i fickorna” under dessa 

tillfällen då det stred mot deras utbildning i att ge omsorg och vårda (Barecca & Wilkins 

2008). Samtidigt som sjuksköterskan upplevde att de hade en utmanande uppgift i att 

integrera sedvanliga omvårdnadsuppgifter i de olika strokeprogrammen för patienten 

(Burton, Fischer & Green. 2009) så oroade de sig över hur patienten skulle uppleva 

sjuksköterskan i denna rehabiliteringsroll istället för den traditionella omvårdandsrollen 

(Barecca och Wilkins 2008). Tidsaspekten kan vara ett bekymmer men även om det inte 

alltid finns tid till att låta patienten utföra alla aktiviteter självständigt måste 

sjuksköterskan uppträda lugnt och utan tidspress (Dreyer et al. 2016). Sjuksköterskorna 

i Barecca och Wilkins (2008) studie visade också att de utan extra resurser ibland fann 

det övermäktigt att fullfölja alla patientens aktiviteter och att en obalans i tiden, som 

lades ned, mellan patienterna kunde uppstå. I Burton, Fischer & Green (2009) studie 

beskrivs hur sjuksköterskorna har en viktig roll men att den ofta kunde upplevas som 

stödjande och inte den som medverkande i patientens rehabilitering. Enligt Barecca & 

Wilkins (2008) kunde de uppleva att patienterna hade för höga förväntningar på dem 

när de kom ifrån en akut strokeenhet till en rehabiliterande strokeavdelning, då de vant 

sig med att få hjälp med allt och om sjuksköterskorna då inte kunde fullfölja deras 

önskemål ansågs göra ett undermåligt jobb.   

 



 

15 

 

4 DISKUSSION 

Syftet med denna litteraturstudie var att undersöka sjuksköterskans upplevelser av att 

vårda patienter efter en strokediagnos. I denna litteraturstudie framkom fem kategorier. 

Där det i kategorin Sjuksköterskans kliniska omvårdnadsområde framgick att 

sjuksköterskan har en viktig roll i att upptäcka förändringar via patientens kliniska 

status men att det råder brist på utbildning och tydliga riktlinjer. Sjuksköterskans roll i 

teamet visade resultatet att sjuksköterskan är en viktig länk för att sammanbinda 

funktionerna runt patienten men kan uppleva sig borträknad och dåligt uppdaterad av 

det övriga teamet. I kategorin Sjuksköterskans erfarenhet i kommunikationen med 

strokepatienten framkom att en asymmetri mellan sjuksköterska och patient föreligger, 

där sjuksköterskan startar, leder och ofta styr innehållet i samtalet. I resultatet av 

kategorin Sjuksköterskans erfarenhet av att vårda personen bakom strokepatienten 

visade det sig att sjuksköterskorna ofta skapade sig en plan och hade en önskan om att 

lära känna personen innan strokediagnosen. Den sista kategorin Sjuksköterskans 

upplevda svårigheter inom strokeenheten fann sjuksköterskorna det svårt att integrera 

omvårdnadsrollen med den rehabiliterande rollen. 

4.1 Resultatdiskussion 

4.1.1 Sjuksköterskans roll inom strokevården  

Tidigare forskning påvisar att sjuksköterskan har en omfattande roll i kliniskt arbetet 

runt patienten som drabbats av en stroke. Omvårdnaden skiljer sig åt mellan olika 

patienter beroende av lokalisation och omfattning av skadan som ger skilja symtom och 

följdsjukdomar, (Wergeland, Ryen & Ödegaard-Olsen. 2011) i en studie av Rhoda och 

Pickel-Voight (2015) upplever sjuksköterskan höga krav på omvårdnaden och 

poängterar att det behövs mer utbildning inom området för att kunna ge en 

tillfredställande vård. Wergeland, Ryen och Ödegaard-Olsen. (2011); Patchick et al. 

(2014) påvisar att det kliniska arbetet sker dygnet runt påverkar relationen mellan 

patient och sjuksköterska som spelar en avgörande roll vad gäller att upptäcka 

förändringar som kan leda till försämring eller ytterligare komplikationer. Enligt 

Wergeland, Ryen och Ödegaard-Olsen (2011) skapas det en relation som behöver inge 

förtroende då yttre faktorer kan påverka allmäntillståndet som relationer, kultur och 

andra livserfarenheter och göra att vårdinsatserna prioriteras felaktigt. I Travelbees 

interaktionsteori bör relationen mellan sjuksköterska och patient vara stark för att verka 
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stödjande och därmed vara en viktig del för att patienten ska ta sig genom sjukdom. Den 

individuella vårdplanen behöver därför formas kring patientens behov och i hög grad 

vara personcentrerad för att olika synliga fysiska och osynliga kognitiva symptom ska 

uppmärksammas. Depression och kognitiv påverkan är vanligt efter en stroke och är ett 

osynligt symptom som påverkar patienten i vardagen och begränsar möjligheterna till 

återhämtning (Patchick et al 2014), studier visar att de screeningverktyg som används 

har begränsad tillförlitlighet (Lightbody et al 2007) de kognitiva symptomen gör enligt 

Patchick et al (2014) att vården behöver vara patientcentrerad.  

4.1.2 Hur sjuksköterskan involverar strokepatienten  

Kommunikationsstörningar i olika former är enligt tidigare forskning en jämförelsevis 

vanlig funktionsnedsättning vid en strokediagnos (Jönsson. 2015; Apt. 2012; 

Wergeland. Ryen & Odegaard-Olsen. 2011; Ericson & Ericson. 2016). I studien av 

Dreyer et al (2016) framkom att sjuksköterskorna anser sig vara patientens röst inom 

stroketeamet och de som ser till patientens bästa. Tidigare forskning visar att 

strokepatienten behöver språklig stimulering dagligen och det viktigaste stödet i det är 

vårdpersonal samt anhöriga (Wergeland. Ryen & Odegaard-Olsen. 2011). I studierna av 

Hedberg, Cederberg och Johnson (2007); Gordon, Ellis-Hill och Ashburn (2008) visade 

resultatet emellertid något annat. Där framkom att sjuksköterskorna alltför sällan 

involverade patienterna i samtalen. I en studie av Jensen, Løvholt, Sørensen, 

Blüdnikow, Iversen, Hougaard, Mathiesen och Forchhammer (2014) framkom att 

sjuksköterskorna uppskattade sin förståelse för patienter med 

kommunikationssvårigheter högre efter att de fått genomgå en workshop. Efter den 

utbildningen kände sjuksköterskorna att de hade fått strategier i form av olika 

hjälpmedel som bildverktyg att kunna genomföra samtalen med patienterna och att de 

kände sig säkrare vid inledningen av dessa samtal.  Inom interaktionsteorin är målet 

med omvårdnaden att stärka patienten genom att skapa en god relation där 

kommunikationen är grundläggande (Alligood & Tomey 2010). Detta stärks i 

Travelbees (1972) teori om vikten av kommunikationen mellan sjuksköterska och 

patient. I studien av Dreyer et al. (2016) framgick att först när sjuksköterskan lär känna 

personen bakom patienten kan denna interaktion uppstå, för att detta ska kunna ske 

måste patienten bli sedd och hörd i en lugn miljö. Tidigare forskning visar också på att 

lugn och ro vid samtalen är av största vikt för att göra framsteg med kommunikationen 

(Apt. 2012; Wergeland. Ryen & Odegaard-Olsen. 2011). Genom att lära känna 
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personen bakom patienten och skapa sig en egen uppfattning av den personen förändras 

sjuksköterskorna attityd gentemot denne (Rhudy & Androwich. 2013), detta är något 

som även Travelbee (1971) framhåller i sin interaktionsteori där man stödjer patienten 

genom svårigheter genom att stärka relationen mellan sjuksköterskan och patient. 

4.1.3 Sjuksköterskan som en del i stroketeamet 

 Wergeland, Ryen och Ödegaard-Olsen (2011); Jönsson (2015) beskriver i tidigare 

vedertagen forskning hur olika vårdinsatser behöver finnas tillhanda för en strokepatient 

och att sjuksköterskan är en del av ett stroketeam tillsammans med andra professioner 

anpassade efter patientens enskilda behov. I en studie av Dreyer et al (2016) 

framkommer att sjuksköterskan i teamet trots sin omfattande omvårdnad med patienten 

kan känna sig borträknad och få bristande information om framsteg vid övriga 

professioners insatser. Ändå visar studien av Burton, Fischer och Green. (2009) att det 

är just sjuksköterskan som planerar runt patientens vardag och håller kontakt med 

närstående. Även Wergeland, Ryen och Ödegaard-Olsen (2011) framhåller att 

sjuksköterskan är den som arbetar närmast patienten. Patchick et al (2014) har studerat 

hur sjukdomar med varierande symtom kräver en omfattande rehabilitering, något som 

stämmer överens med de studier som Dreyer et al (2016) gjort som visar att det är 

av stor vikt att omvårdnaden sker med avsedda professioner utifrån patientens behov. 

Vidare beskriver man hur sjuksköterskan utövar en sammanhållande roll i teamet och 

med strokeenheten. Burton, Fischer och Green. (2009); Clarke och Holt (2015) har i 

sina studier kommit fram till hur ett gott samarbete i teamet förbättrar patientens vård 

genom att de lika professionerna kompletterar varandra. Detta antyder även Wergeland, 

Ryen och Ödegaard-Olsen (2011) vid tidigare forskning.  

4.2 Metoddiskussion 

Studien gjordes som en deskriptiv litteraturstudie vilken sammanfattar resultatet ifrån 

flertalet studier för en komprimerad summering. Enligt Polit och Beck (2017) skulle en 

empirisk studie fångat upp deltagarnas synpunkter ur verkligheten vilket ger 

litteraturstudien högre erfarenhetsmässig kvalitet.    

Författarna har använt sig av 3 databaser vid sökning av tidigare studier i ämnet. Enligt 

Willman et al (2018) styrker användandet av flera olika databaser sökningen och ger en 

mer satisfierande omfattning. Förutom databaserna Cinahl och Medline/PubMed som 
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inom ämnet är de största databaserna (Polit och Beck 2017) så kunde även databasen 

PsychINFO användas då syftet och frågeställningen innehåller en upplevelse relaterat 

till omvårdnad. Genom att söka i 3 databaser och använda Mesh termer, Cinahl 

headings och tesaurus med samma betydelse centreras sökningarna runt samma område 

(Willman et al. 2018) Detta kan ses både som en styrka och svaghet som begränsat men 

även fokuserat sökningarna i en bestämd riktning.   

Våra urvalskriterier var begränsade till vuxna och till studier skrivna på svenska och 

engelska med anledning att författarna behärskar dessa språk, detta kan ses som en 

svaghet för studien då man utesluter artiklar med relevans skrivna på andra språk. För 

att få fler träffar hade åldersbegränsningen vuxna kunnat tas bort då studiens syfte 

undersökte sjuksköterskans erfarenhet och inte i relation till någon åldersgrupp. 

Urvalskriteriet sattes ursprungligen för att studien skulle begränsas runt arbetsför ålder, 

detta kan ses som en svaghet för det slutgiltiga resultatet.  

Vid urvalsprocessen så föll det sig så att av slutgiltiga artiklar var 10 kvalitativa och 3 

kvantitativa vilket i sig ger subjektivitet till studien. För att få en mer enhetlig studie 

med högre grad av förståelse för deltagarna hade de kvantitativa studierna kunnat 

exkluderats i enighet med Aveyard (2014) svagheten med många kvalitativa är 

resultatet blir svårare att generalisera på en stor grupp. Studierna i valda artiklar är 

utförda i olika länder vilket ger styrka till litteraturstudien som får en global bredd.  

Författarna valde att enligt Aveyard (2014) utföra en tematisk dataanalys för att 

sammanställa kvalitativa och kvantitativa artiklar. Författarna satte sig in i alla artiklar 

var för sig för att sedan gemensamt granska och färgkoda efter teman. Detta är en metod 

som används med fördel, Polit och Beck (2017) beskriver hur man minskar risken för 

feltolkningar och leder till objektiv granskning. med. Rent forskningsetiskt utgör detta 

en styrka för studien i enighet med Sandman och Kjellström (2013). 

4.3 Kliniska implikationer och förslag på fortsatt forskning 

Stroke är en stor folksjukdom i landet som tar många liv årligen samt ger 

funktionsnedsättningar för resten av livet för den drabbade. Därför är det ett stort ämne 

att som sjuksköterska ha kunskap om för att kunna eftersträva den bästa omvårdnaden. I 

sin yrkesroll ska sjuksköterskan vilja väl, fatta beslut och sätta in åtgärder för personen 

denne har framför sig just då. För att kunna göra detta bör sjuksköterskan vara lyhörd 
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och försöka identifiera den specifika individens behov. I denna litteraturstudies resultat 

framkom att sjuksköterskorna på strokeenheter inte alltid kände sig åhörda av andra 

medlemmar av stroketeamet eller att de hade tydlig roll inom strokevården. Det 

framkom även att tidspress förekom och att sjuksköterskorna inte alltid interagerade 

med strokepatienter.  

Ytterligare forskning krävs för att sjuksköterskor ska få en större förståelse och kunskap 

inför strokepatienten och därmed möjlighet att ge en bättre omvårdnad. Det behövs mer 

utbildning för specifika symtom, som kommunikationsproblem, samt tydligare 

riktlinjer. Vidare forskning behövs också för att tydliggöra sjuksköterskans roll inom 

stroketeamet och på strokeenheten. 

4.4 Slutsats 

Inom omvårdnad finns det fyra bärande begrepp: människa, miljö, hälsa och vårdande. 

Dessa begrepp är ledord inom sjuksköterskeyrket och måste tas i åtanke för att kunna ge 

en så god och säker omvårdnad som möjligt. Genom att lära känna personen bakom 

strokepatienten kan sjuksköterskan lättare får en förståelse för dennes situation och 

skapa en bättre relation. Detta kan leda till en snabbare återhämtning för patienten och 

en mer givande vårdmiljö. Sjuksköterskor inom strokeenheten behöver mer tid till varje 

enskild patient för att ge fullgod kvalitet vid omvårdnaden och efterfrågar utbildning om 

specifika symptom för att tidigt kunna upptäcka förändringar och kunna sätta in 

åtgärder. Sjuksköterskans roll i stroketeamet behöver ges en större betydelse för att 

patienten ska få enhetlig vård med bästa möjlighet till återhämtning. 
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Bilaga 5.2  

Tabell 3. Valda artiklars författare, syfte och innehåll. 
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