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  Sammanfattning 

Bakgrund: Sjuksköterskan möter i sin profession olika typer av patienter med olika 

typer av bakgrund. Stroke är ett sjukdomstillstånd som förekommer ofta inom 

sjukvården och som sjuksköterska kommer dessa patienter stötas på. Vikten av att 

känna till bakgrunden till sjukdomen och hur förloppet ser ut och visar sig ligger till 

stor grund för hur sjuksköterskans arbete skall utföras. Genom att se sjukdomen 

utifrån patientens perspektiv kan sjuksköterskan lättare sätta sig in i patientens 

situation.  

Syfte: Syftet av att beskriva patienters erfarenheter efter att ha drabbats av stroke. 

Metod: Litteraturöversikt med induktiv ansats. 

Resultat: Resultatet visar att personlighetsförändringar och negativa känslor är 

vanligt efter en stroke. Omgivningen, såsom familj och sjukvård är också saker som 

påverkar hur patienten mår efter en stroke. 

Slutsats: För sjukvårdspersonal är det en viktig del att veta hur patienten mår och 

fungerar efter en stroke utifrån patientens egna perspektiv. 

Nyckelord: erfarenheter, funktionsnedsättning, litteraturöversikt, patienter, stroke 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Summary 

Background: Nurses meet in their profession different kind of patient’s with 

different kind of background. Stroke is a disease that often occurs in healthcare, and 

as a nurse, these patient’s will be meet. It is important to know the background of the 

disease and how the process looks and shows the important things for the nurse’s 

works to be performed. It becomes easier for the nurse to get into the patient’s 

situation. By looking at the disease the patient’s perspective, can the nurse see from 

the patient’s situation more easily 

Method: Literature review with an inductive approach. 

Result: The result shows that personality changes and negative feelings are common 

for patient’s after a stroke. The environment, like family care and healthcare, are also 

factors that affect how the patient’s is suffering after a stroke. 

Conclusion: For healthcare professionals it is important to know how the patient’s 

feels and working after a stroke based on the patient’s own perspective.  

Keywords: experiences, disabilities, literature review, patient’s, stroke 
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Inledning 
Stroke är en av världens vanligaste folksjukdomar (World Health Organization 
[WHO] 2018). År 2016 drabbades omkring 26 500 patienter i Sverige av stroke, av 
dessa avled omkring 6900 patienter (Socialstyrelsen 2018). Tidigare forskning har 
inriktat sig på att studera stroke i allmänhet, främst fysisk och funktionell förmåga 
gällande aktiviteter i dagligt liv (Salter, Hellings, Foley & Teasell 2008). Det är viktigt 
att fortsätta studera patienters egna erfarenheter av att ha drabbats av stroke. Det 
krävs kunskap om vad stroke kan leda till för konsekvenser, både allmänt och utifrån 
patienternas egna perspektiv för att ge god omvårdnad (Salter, et al. 2008). 
  

Bakgrund 

Stroke 
Stroke är ett samlingsnamn för olika kärlsjukdomar i hjärnan, som bidrar till olika 
akuta neurologiska symtom. En stroke kan innebära att det uppstår en syrebrist på 
grund av en blodpropp (hjärninfarkt), eller att det sker en bristning i något kärl inne i 
hjärnan eller på hjärnans yta (hjärnblödning). Av de som drabbas utav en stroke får 
omkring 85 procent en blodpropp och omkring tio procent får en blödning. 
Resterande fem procent står för patienter som får en blödning i hjärnhinnan, 
subaracknoidalblödning. Både vid en blodpropp och vid en blödning sker skador i 
hjärnan (WHO, 2018). Vid en stroke är det viktigt att få snabb medicinsk vård, för att 
förhindra bestående hjärnskador (Belagaje, 2017). Ibland blir den drabbade 
patienten helt återställd efter en stroke, men ofta leder stroke till bestående skador 
hos patienten. Vanliga svårigheter efter en stroke är förlamningar, känselbortfall, 
talsvårigheter, nedsatt kognitiv förmåga och depressioner. Dolda 
funktionsnedsättningar efter en stroke kan vara trötthet, nedsatt korttidsminne, 
koncentrationssvårigheter, nedsatt simultankapacitet, balanssvårigheter, neglekt, 
yrsel, humörsvängningar, brist på sjukdomsinsikt och epilepsi. De vanligaste akuta 
symtomen vid stroke är plötslig svaghet i ansiktet, armar eller ben. Oftast sker det på 
ena sidan av kroppen. Andra symtom kan inkludera förvirring, svårigheter att tala, 
svårigheter att förstå tal, svårigheter gällande synen, svårigheter gällande balansen, 
svår huvudvärk samt svimning och medvetslöshet. Personer som upplever dessa 
symtom bör omedelbart söka vård (WHO 2018). 

 

Riskfaktorer 
Faktorer som ökar risken för stroke handlar främst om beteendefaktorer. De 
viktigaste och vanligaste beteendefaktorerna för utvecklandet av stroke är fysisk 
inaktivitet, ohälsosam kost, alkohol och tobaksbruk. De ohälsosamma 
beteendefaktorerna kan leda till effekter som förhöjt blodtryck, blodsocker, 
blodlipider, övervikt och fetma. Att minska på tobak, alkohol och salt samt att börja 
med regelbunden fysisk aktivitet kan vara nödvändigt för att kunna förhindra stroke. 
Men det är även av stor vikt att äta en hälsosam och balanserad kost, som bör 
innehålla frukt, grönsaker, magert kött och fisk. För att minska risken för att 
återinsjukna i stroke kan läkemedelsbehandling av diabetes, hypertoni och höga 
blodlipider vara nödvändigt för att minska risken för stroke (WHO 2018). För att 
minska risken av att drabbas av stroke igen krävs uppföljning kontinuerligt och på 
längre sikt. Uppföljningen sker vanligtvis av primärvård eller från kommunen. En 
annan riskfaktor för stroke är hög ålder. År 2016 var 75 procent över 70 år av de 
patienter som drabbades av stroke (Socialstyrelsen, 2018). 
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Behandling vid stroke 
Målsättningen vid behandling av en blodpropp inriktar sig på att patienter ska få 
trombolysbehandling, inom snabbast möjliga tid från insjuknandet därför är det av 
stor vikt att uppsöka sjukhus vid tecken på stroke (Varga, Waje-Andreassen, Naess, 
Lundstadsveen & Thomassens, 2009). Vid en blödning kan operation bli aktuellt för 
att minska trycket i hjärnan. Antikoagulantia är ett annat behandlingsalternativ för 
att minska risken för proppbildning som ges till patienter som fått en propp och som 
profylaxbehandling efter stroken (Laible et al. 2016). Fortsatt forskning gällande den 
akuta behandlingen och kring rehabilitering av stroke leder till att fler patienter 
överlever. När en stroke är behandlad i sitt akuta skede påbörjas ett omfattande 
rehabiliteringsprogram och det är avgörande för att optimera återhämtningen efter 
en stroke (Belagaje, 2017). Tidig rehabilitering har gjort stora framsteg gällande 
återhämtningen för strokedrabbade patienter. Forskning har även visat att den 
satsning som gjorts inom strokevården och forskning på orsaker kring stroke har gett 
en signifikant minskning av dödlighet och insjuknande (Oestreicher et al. 2017). Efter 
stroke behöver rehabilitering startas omgående om patienten har behov av detta. 
Rehabiliteringen ska vara individanpassad och målinriktad samt bestå av olika 
professioner för att patienten ska kunna återgå till ett så normalt liv som möjligt 
efteråt. De involverade professionerna är oftast fysioterapeuter, logopeder, 
arbetsterapeuter, undersköterskor samt sjuksköterskor och läkare (Socialstyrelsen, 
2018). För att kunna identifiera förutsättningarna efter en stroke kan vårdpersonalen 
ta hjälp utav NIHSS-skalan (NIH Stroke Scale), vilket är en hjälp i bedömning av 
patientens kognitiva och kroppsliga förmågor (Sbampato dos Santos et al. 2017). 
Skattningsskalan används för att mäta eventuella förändringar hos patientens 
neurologiska status. Denna skala ersätter inte adekvata undersökningar av patienten 
utan skall enbart ses som ett hjälpmedel. 
 

Sjuksköterskans kompetensbeskrivning 
Sjuksköterskans kompetensbeskrivning innefattar det ansvar som sjuksköterskan har 
för omvårdnaden av patienter inom de sex olika kärnkompetenserna personcentrerad 
vård, säker vård, informatik, samverkan i team, evidensbaserad vård och 
förbättringskunskap. Det är sjuksköterskans egna ansvar att följa 
kompetensbeskrivningen i sin yrkesutövning. I personcentrerad vård inkluderas både 
patient och närstående och det är sjuksköterskans ansvar att omvårdnaden ges med 
respekt och värdighet, samt att patientens integritet bevaras. Evidensbaserad vård 
innebär att se till patientens behov och skall baseras på beprövad erfarenhet och 
vetenskap för att skapa säker vård. Patienter och närstående behöver få information 
och kunskap relaterat till deras situation. Det är sjuksköterskans ansvarsområde att 
information ges utifrån patientens behov. Sjuksköterskan bör kunna se hela 
vårdorganisationen som ett team. Interprofessionellt arbete skapar förutsättningar 
för att uppnå god och säker omvårdnad. Den största huvudsakliga uppgiften som 
kompetensbeskrivningen belyser är att sjuksköterskan skall ge god och säker vård. 
För att uppnå säker vård, vid vårdandet av patienter med stroke krävs ett nära 
samarbete interprofessionellt och mellan organisationer (Svensk 
sjuksköterskeförening, 2017). 
 

Känsla av sammanhang 
I begreppet känsla av sammanhang (benämns KASAM fortsättningsvis) ingår det tre 
övergripande dimensioner som alla bidrar till helheten av känslan av sammanhang. 
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De tre begreppen handlar om begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Desto 
mer begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet en patient upplever, desto högre 
känsla av sammanhang upplever patienten. När patienten istället känner avsaknad av 
begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet, desto lägre känsla av sammanhang 
upplever patienten. Generellt har en patient med hög KASAM en förmåga att 
identifiera omfattningen av en påfrestande händelse och kunna se situationen som en 
utmaning att klara av. I motsats har en patient med låg KASAM istället svårt att 
identifiera omfattningen av en händelse, vilket kan göra det svårt att se hur 
utmaningen skulle klaras av. Känsla av sammanhang utvecklas under livets gång. 
Från att en patient föds till att en patient där Antonovsky beskriver i sin teori att vid 
födseln är graden av KASAM låg för alla, medan vid vuxen ålder har patienter 
generellt en stabil nivå av KASAM. Den grad av KASAM som uppnås i vuxen ålder 
präglas av balansen mellan hur olika livserfarenheter förstås, hanteras och hur 
meningsfullt detta ter sig vid unga år. Hur KASAM formas och utvecklas beror till 
stor del på hur barndomen upplevs. KASAM kan i vuxen ålder förändras från stabil 
nivå till helt avsaknad av KASAM, när påfrestande och utmanande situationer 
inträffar. Vanligtvis är förändringen oftast kortvarig (Antonovsky, 2005). Att ha 
kunskap om hur en situation kan göras begriplig, hanterbar och meningsfull för en 
patient kan vara till stor hjälp i omvårdnadsarbetet. En begriplig situation för en 
patient kan åstadkommas genom att ge tydlig och upprepande information genom en 
öppen och ärlig kommunikation. Att göra en situation hanterbar för en patient kan 
åstadkommas genom att erbjuda resurser som stöd. Att göra en situation meningsfull 
för en patient kan uppnås genom att motivera, samt att som vårdpersonal visar en 
vilja att vårda (Langius-Eklöf, 2013). 
 

Syfte 
Syftet var att beskriva patienters erfarenheter efter att ha drabbats av stroke. 
  

Material och metod 

Design 
En litteraturöversikt har gjorts genom att granska artiklar gjorda med kvalitativ 
design. De vetenskapliga artiklar som används baseras på beprövad och befintlig 
forskning (Friberg. 2017). En sådan litteraturöversikt grundar sig i ett holistiskt 
perspektiv, där individer studeras med ett särskilt fokusområde (Marshall & 
Rossman, 2011). För att få en ökad förståelse kring problemområdet är det lämpligt 
att använda sig utav en kvalitativ metod med hjälp av intervjuer eller litteratur 
(Henricsson & Billhult, 2017). Forskaren vid en kvalitativ ansats kännetecknas av att 
vara flexibel, ha ett öppet förhållningssätt och vara anpassningsbar mot tidigare 
forskning. En litteraturöversikt med kvalitativ ansats kan vara induktiv eller 
deduktiv. I detta arbete har en induktiv ansats använts. Utifrån artiklarna som 
använts i resultatet formuleras en ny slutsats, kopplat till syftet (Henricsson & 
Billhult, 2017).   
  

Urval och datainsamling 
För att hitta relevanta artiklar kring ämnet gjordes sökningar i databaserna CINAHL 
och MedLine. Det första som gjordes var att avgränsa området och ta reda på vilka 
sökord som var mest relevanta mot syftet. En helikoptersökning gjordes för att se 
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vilken bredd som fanns och därefter kopplades sökorden ihop. För att styra 
sökningarna mot syftet lades den booleska termen “AND” till i mellan sökorden. Till 
ytterligare hjälp användes trunkering vilket innebär att ordet kapas vid ordstammen 
och gör att träffar med olika ändelser av ordet fås med samt sökhistoriken för att se 
vilka sökningar som gav bäst träffar. Kombinationerna som till sist användes för att 
få fram artiklarna redovisas i (bilaga 1). Sökorden som användes var stroke, patient*, 
qualitative*, rehabilitation, experiences or perceptions or attitudes or views or 
feelings, life, stroke survivor. Enbart artiklar publicerade från år 2008 och framåt 
samt var skrivna på engelska användes i litteraturöversikten. Artiklar gällande 
individer under 18 år exkluderades. Det gällde även artiklar som inte följde 
forskningsprocessen. Artiklar som var peer-reviewed har använts genom hela 
arbetet. Artiklarna har granskats gällande kvalitén på studien med hjälp utav en mall 
för kvalitetsgranskning av kvalitativ metod. Granskningen har gjorts individuellt av 
båda författarna. Mallen är framtagen av avdelning för omvårdnad på hälsohögskolan 
Jönköping University (Bilaga 2). Sökningarna resulterade i fem relevanta artiklar 
från databasen MedLine och sex relevanta artiklar från databasen CINAHL. Totalt 
var elva artiklar relevanta för den totala granskningen, samt var svarade mot syftet. 

 

 

Dataanalys 
Fribergs femstegsmodell för litteraturöversikt med kvalitativ design har använts. 
Fribergs modell beskriver fem olika steg kring dataanalys. De fem stegen handlar om 
bearbetning kring de vetenskapliga artiklarna (Friberg, 2017). Första steget handlar 
om att få förståelse om vad artiklarna handlar om och ifall de svarar mot syftet, 
därför har alla artiklarna lästs upprepade gånger individuellt. I det andra steget 
fördes en diskussion tillsammans gällande vad artiklarna handlade om för att skapa 
en gemensam syn kring innehållet och för att jämföra om artiklarna uppfattats på 
samma sätt. Vid det tredje steget gjordes en artikelmatris för att på ett smidigt och 
överskådligt sätt se vad varje artikels resultat visade. Artikelmatrisen redovisas sist i 
litteraturöversikten (bilaga, 3). I det fjärde steget plockades delar från artiklarnas 
resultat ut av det som svarade mot syftet till den nya litteraturöversikten och en 
granskning av de fynd som framkommit av artiklarnas resultat gjordes. Likheter och 
skillnader sammanställdes i ett dokument. Varje fynd som ansågs vara relevant 
sammanställdes i ett dokument och färgkodades i olika färger och skrevs därefter ut 
för att lättare kunna para ihop i kategorier. Färgkodningen underlättade också 
referenshanteringen till de olika artiklarna. Därefter sammanfogades fynden till nya 
grupper. Det femte steget gjordes av de olika grupperna som växte fram blev till nya 
huvudteman och subteman, vilket bildade författarnas nya resultat (Figur 1).  
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Figur 1. Visar huvudteman och subteman över resultatet. 
 

Etiska överväganden 

Lagen om etikprövning handlar om att skydda och respektera den enskilda 
människan (SFS 2003:460). I examensarbetet inkluderades artiklar som har ett 
etiskt resonemang (Forsberg & Wengström, 2013). Forskning som gäller människor 
kräver etiskt godkännande, det gäller även de artiklar som har hittats vid 
litteratursökningen. Vid en litteraturöversikt behövs inget etiskt godkännande men 
däremot bör ett etiskt resonemang föras under hela processen. Arbetet har baserats 
på litteratur vilket minimerar risken att en individ kommer till skada, utnyttjas eller 
kränks (Forsberg & Wengström, 2013). Författarnas förförståelse och egna 
värderingar ska inte påverka valet av artiklar ur ett etiskt perspektiv (Forsberg & 
Wengström, 2013; Priebe & Landström, 2017). 

 

Resultat 
Vid analysen av artiklarnas resultat framträdde två huvudteman med två subteman 
vardera. Det första huvudtemat är personliga faktorer med två subteman; att 
drabbas av funktionsnedsättning och att genomgå en livsstilsförändring. Det andra 
huvudtemat är omgivningsfaktorer med två subteman; att mötas av sjukvården och 
att mötas av samhället (Figur 1). 
 

Personliga faktorer  
Patienter som drabbas av stroke känner ofta känslor som oro, rädsla och 
meningslöshet. Den nya livssituationen efter stroke förändrar patientens liv. Kroppen 
fungerar inte längre som den gjort tidigare. Det är inte bara funktionsnedsättningen 
som ger upphov till förändrad livssituation. Aktiviteter patienten tidigare kunnat 
utföra blir mer begränsade efter stroke vilket leder till ökade negativa känslor. 
 

Att drabbas av funktionsnedsättning 
Funktionsnedsättning efter stroke förekommer både psykiskt och fysiskt (Dalvandi et 
al. 2010). Svårigheterna patienterna beskriver är att kunna hantera och anpassa sig 
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till den nya situationen. De beskriver att det är genant att inte längre vara samma 
person som tidigare vilket leder till ensamhet och en isolerad vardag (Dalvandi et al. 
2010; Horne et al. 2014; Cruice et al. 2010; Brunborg & Ytrehus, 2014). Patienter 
beskriver att de skäms över sitt funktionshinder gentemot samhället för att de inte 
längre kan göra saker som tidigare (Cruice et al. 2010). Flertal patienter beskriver att 
deras kommunikationsstörning skapar en ökad stress, då de trots sina svårigheter vill 
uppfattas som samma person som tidigare, innan de blev drabbade av stroke 
(Tomkins, Siyambalapitiya & Worrall, 2013). Patienter beskriver också att de måste 
koncentrera sig mer efter en stroke. Den höga koncentrationen leder lätt till 
illamående, huvudvärk, yrsel och ljuskänslighet enligt patienterna. (Gorst, Lyddon, 
Marsden, Paton, Morrison, Cramp & Freeman, 2016; Klinke, Zahavi, Hjaltason, 
Thorsteinsson & Jónsdottír, 2015). Patienterna beskriver också att det tar längre tid 
att fatta beslut och att det blir svårare att tänka tydligt samt att det vid trötthet blir 
det ytterligare svårare att både tänka och prata (Cruice et al. 2010). Strokedrabbade 
patienter beskriver att de anpassar sig till sin nya livsstil gällande minne och tal och 
att de använder sig av olika tekniker för att öva upp sitt minne och tal på egen hand 
(Brunborg & Ytrehus, 2014). Många patienter beskriver att ångesten minskar vid 
beskedet och bekräftandet från sjukvården om att de har afasi (Tomkins et al. 2013), 
men att hoppet gällande att få tillbaka sin normala kommunikativa funktion igen 
aldrig dör (Worrall, Sherratt, Rogers, Howe, Hersh, Ferguson & Davidson, 2011). 
 

Patienterna beskriver att det är lätt att glömma bort sitt funktionshinder då den 
förlamade sidan kan upplevas som svart, som medför att saker lätt kan tappas. 
Patienterna beskriver att det också medför svårigheter exempelvis vid måltid. Det kan 
bli svårt att hitta till munnen med besticken eftersom synfältet försvunnit (Klinke et 
al. 2015). Patienterna upplever att neglekt har en negativ inverkan även på balans, 
rörlighet och känsel i extremiteter, som kan skapa svårigheter att klara sig själv i 
vardagen (Klinke et al. 2015; Horne et al. 2014; Dalvandi et al. 2010). Det kan tolkas 
som att patienterna inte har full kognitiv funktion, men egentligen är det brister i 
motoriken (Klinke et al. 2015). De strokedrabbade patienterna beskriver också att på 
grund av sitt funktionshinder undviker de olika miljöer som kan vara en svårighet för 
dem, såsom platser som saknar räcken att hålla i, platser där gångytan är ojämn eller 
att åka rulltrappa för de känner en ökad rädsla för att falla (Cruice et al. 2015; Gorst 
et al. 2016). De beskriver också att deras funktionsnedsättning har gjort det svårt att 
bedöma ojämna ytor även i hemmiljö såsom mattor på golvet och andra föremål som 
ligger ovanpå golvet på grund av förlorad kroppskontroll (Klinke et al. 2015; Cruice et 
al. 2015).  
 

Efter en stroke infinner sig ofta en känsla att kroppen inte hänger ihop fysiskt och 
psykiskt (Klinke, Zahavi, Hjaltason, Thorsteinsson & Jónsdottír, 2015). Patienterna 
beskriver främst att det är miljön runt omkring som är ett hinder för att upprätthålla 
den fysiska aktiviteten som tidigare utförts (Cruice et al. 2010). Det skapar isolering 
för patienten att inte kunna ta sig till platser som tidigare eftersom miljön inte alltid 
är anpassad och risken för fall ökar. Det kan också leda till ensamhet (Cruice et al. 
2010; Horne et al. 2014; Klinke et al. 2015; Da Silva, Carlegis, Suchma, & Ostwald, 
2014). Fysisk aktivitet beskrivs också som en möjlighet till socialt umgänge. 
Patienterna beskriver att begränsningen kan leda till ensamhet, isolering och 
minskad livskvalité (Cruice et al.  2010).  
 

Strokedrabbade patienter beskriver att det är svårt att orka med sitt arbete i den takt 
de gjorde före de drabbades av stroke och att konsekvenserna efteråt ofta leder till 
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koncentrationssvårigheter, trötthet och minskad energi (Brunborg & Ytrehus, 2014). 
Många strokedrabbade patienter beskriver även att de till och med väljer att lämna 
sina arbeten, på grund av att deras fysiska försämring både kroppsligt och mentalt 
gör att de inte klarar av sina arbeten längre (Dalvandi et al. 2010). Yngre patienter 
med afasi menar att de är mer medvetna om vad förlusten av ett arbete innebär 
(Worrall et al. 2011). De patienter som väljer eller tvingas lämna sina arbeten menar 
att det leder till tristess och isolering (Worrall et al. 2011; Dalvandi et al. 2010). 
Strokedrabbade patienter beskriver att deras arbetssituation förändrats då de inte 
kan arbeta lika mycket som innan stroke, eller som inte kan arbeta alls, vilket leder 
till ekonomiska problem och hinder (Ganesh, Manns, Hill & Campbell, 2017). Den 
minskade inkomsten leder ofta till stress över att de exempelvis inte kan betala sin 
medicin. Patienterna beskriver också att inkomsten skapar hindrar till att göra vissa 
sociala saker, och det leder i sin tur till en förvärrad isolering. Även depression och 
självmordstankar kan förekomma på grund av de ekonomiska problem som kan 
uppstå. De strokedrabbade patienterna beskriver att det kan kännas genant att 
diskutera ekonomin och dess följer med familj och sjukvården (Ganesh et al. 2017). 
Patienter som drabbats av ekonomiska problem efter en stroke beskriver att 
relationerna i familjen kan bli instabila och obalanserade (Dalvandi et al. 2010). 
Många patienter beskriver även avsaknad av hjälp relaterat till ekonomin av 
samhället (Dalvandi et al. 2010).   
 

Att genomgå en livsstilsförändring    
Strokepatienter upplever oro över att inte kunna ha ett socialt aktivt liv som tidigare. 
Förlusten av styrka och att inte längre ha någon makt över sitt eget liv är en oro som 
patienter beskriver efter stroke. De beskriver en oro över att inte klara av sitt arbete 
längre relaterat till att styrkan i kroppen är borta (Horne et al. 2014; Dalvandi et al. 
2010). Patienter beskriver en rädsla över att förlora kroppsliga funktioner (Cruice et 
al. 2010) Det finns också rädsla och oro över att eventuellt bli drabbad av en stroke 
igen (Cruice et al. 2010; Horne et al. 2014). 
  
Patienterna beskriver känsla av att de har förlorat sitt gamla jag, relaterat till att 
kroppen har förändrats efter stroke och ser inte längre ut som tidigare vilket skapar 
en genant känsla hos de strokedrabbade (Brady, Jamieson, Bugge, Hagen, Mc Clurg, 
Chalmers & Langhorne, 2016). Meningslöshet och hopplöshet är känslor som 
beskrivs av patienterna när rehabiliteringen inte går som planerat och patienterna 
blir beroende av andra människor (Ganesh et al. 2017; Tomkins et al. 2013; Klinke et 
al. 2015).  
 

Flertalet strokedrabbade patienter associeras kommunikationen med rädsla, stress 
och ångest (Tomkins et al. 2013). Patienterna beskriver rädsla över hur de pratar, att 
det kan vara svårt att hitta rätt ord och att det kan ta lång tid att få fram vad som ska 
sägas (Cruice et al. 2010). Patienter beskriver också att de är rädda och oroliga över 
att de ska förlora talet för alltid (Cruice et al. 2010). Patienterna beskriver att 
frustration, hopplöshet, depression och isolering kan uppstå vid utebliven 
kommunikationsmöjlighet (Worrall et al. 2011).  
  
Efter att ha drabbats av stroke blir livsstilen annorlunda (Brunborg & Ytrehus, 2014). 
Det krävs ett accepterande av den nya verkligheten för att klara av den (Worrall et al. 
2011). Patienterna beskriver att de vill återgå till sitt normala liv igen och det finns en 
drivkraft genom att de accepterar den nya situationen. Vissa patienter beskriver att 
stroke gav nya möjligheter till en ny livsstil (Horne et al. 2014; Brunborg & Ytrehus, 
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2014; Worral et al. 2011). De strokedrabbade patienterna beskriver också att de en tid 
efter stroke börjar förstå och acceptera verkligheten. De förstår att det är kroniska 
funktionshinder de drabbats av och att livsstilen för alltid kommer vara annorlunda 
och anpassar sig till den nya livsstilen (Worrall et al. 2011).  
  

Omgivningsfaktorer 
Patienter som drabbats av stroke beskriver att omgivningen kan vara en källa till 
välbefinnande och livskvalité. Patienterna beskriver samtidigt att omgivningen även 
kan bidra till frustration och ilska. 
 

Att mötas av sjukvården  
Många strokedrabbade patienter beskriver att de känner sig exkluderade i beslut 
gällande sin egen vård och rehabilitering. De patienterna beskriver att det leder till 
frustration och ilska (Worrall et al. 2011). Strokedrabbade patienter beskriver att 
sjukvården inte alltid möter deras egna behov och önskemål gällande talterapi och 
rehab (Tomkins et al. 2013). Vissa strokedrabbade patienter beskriver att 
sjukvårdspersonal inte tar inkontinens till följd av stroke på allvar. Patienterna 
beskriver att sjukvårdspersonalen verkar tycka att inkontinens inte är ett stort 
problem i sammanhanget (Brady et al. 2016). Till följd av att sjukvårdspersonal inte 
ser inkontinens som ett stort problem beskriver strokedrabbade patienter att vården 
ger dålig information angående inkontinens i allmänhet (Brady et al. 2016). 
Strokedrabbade patienter beskriver att det medicinska språket medför ångest och 
förvirring, och det gör det svårt för patienterna att förstå delar i sin vård (Tomkins et 
al. 2013). Patienter beskriver också att de många gånger inte fått information om 
hälsovårds-resurser de är berättigade till och att de vanligtvis är tvungna att söka 
information på egen hand (Ganesh et al. 2017). Många patienter beskriver att det är 
viktigt med professionellt stöd av vårdpersonal för att kunna nå sina mål och kunna 
känna tillfredsställelse (Tomkins et al. 2013; Brunborg & Ytrehus, 2014).  

  

Att mötas av samhället  
Flertalet strokedrabbade patienter beskriver att de ibland upplever negativitet från 
omgivningen som gör det svårt att tänka positivt om sig själva (Horne et al. 2014). 
Många patienter beskriver att de känner sig missförstådda och retade av människor i 
samhället och att många i omgivningen är respektlösa (Worrall et al. 2011). Patienter 
beskriver att de inte känner någon tillhörighet till samhället efter att de har drabbats 
av en stroke, då de ofta får en känsla av att de uppfattas som konstiga (Gorst et al. 
2016). Strokedrabbade patienter beskriver att sociala nätverk, närstående och familj 
främjar livskvalitet och välbefinnande (Cruice et al. 2010; Brunborg & Ytrehus, 2014). 
Ett flertal patienter beskriver att de känner sig som en börda för anhöriga (Dalvandi 
et al. 2010). Att det otillräckliga socioekonomiska stödet utifrån, ger känslor av att 
vara beroende av anhöriga och känslor av att slita ut anhöriga (Dalvandi et al. 2010). 
Patienter beskriver även att de förvränger sanningen för partner, närstående och 
även sjukvårdspersonal för att förhindra oro (Klinke et al. 2015).  
  

Diskussion 

Metoddiskussion 
Valet av metod till litteraturöversikten stod mellan Polit & Becks niostegsmodell 
(2012) och Fribergs femstegsmodell (2017). Ingen av författarna hade tidigare gjort 
en litteraturöversikt vilket ledde till att beslut togs om att följa Fribergs 



9 
 

femstegsmodell. Fribergs modell var lätt att förstå och hade tydligt beskrivna steg 
samt att den var skriven på svenska. Det ger en styrka i arbetet eftersom det finns 
bristande kunskap i det engelska språket.  
 

Till litteraturstudien valdes att ha en induktiv ansats och vid en induktiv ansats 
arbetas det förutsättningslöst utan att ha en klar slutsats på vad som förväntas av 
studien. En viss kritik har riktats mot att ha enbart ett induktivt förhållningssätt, då 
viss förförståelse behövs kring det berörda området innan. Det är svårt att aldrig vara 
helt förutsättningslös (Priebe & Landström, 2017).  
 

Den inledande sökningen av vetenskapliga artiklar är viktig för att kunna avgränsa 
det som vidare skall studeras (Friberg, 2017). Den inledande sökningen av fenomenet 
visade sig främst vara byggd på studier utifrån sjuksköterskans perspektiv. Det gjorde 
det ännu mer intressant att studera fenomenet utifrån patientens synvinkel. Att de 
flesta artiklar byggde på sjuksköterskans perspektiv gjorde det svårt att hitta 
relevanta artiklar som svarade mot syftet. För att inte några artiklar skulle förbises, 
eller på något sätt missas, hade författarna syftet framför sig hela tiden under 
sökningarna. Fynden från artiklarna diskuterades tillsammans för att stärka 
trovärdigheten.  
 
I urvalet gjordes ingen exklusion gällande var patienten befann sig i sin 
rehabilitering, det vill säga ingen hänsyn togs till hur långt det hade gått sedan stroke. 
Det gjordes heller inte någon inklusion gällande specifikt land som skulle studeras. 
Trovärdigheten på studien ökar om det gjorts forskning i större område, det vill säga 
att forskning gjorts i flera länder (Henricson, 2017). Artiklarna visar på liknande 
resultat och enligt fynden som gjorts ses ingen skillnad mellan olika länder. 
  
En plan gjordes i början av arbetet för att planera och strukturera upp processens 
gång. Enligt Östlund (2017) är det viktigt att en tidsplan görs gällande sökord och 
dokumentation för att lätt kunna gå tillbaka och granska hur arbetet gått under 
tidens gång. Författarna har med hjälp av några fler timmar per vecka lyckats följa 
tidsplanen som sattes i början. Sökningen av artiklar gjordes i databaserna MedLine 
och CINAHL då de inriktar sig på biomedicin respektive omvårdnadsvetenskap, 
vilket upplevdes relevant mot syftet. Kombinationen av sökorden i de två databaserna 
redovisas i (Bilaga 1). Läsarna kan lätt följa sökningen genom sökmatrisen vilket ökar 
trovärdigheten (Forsberg & Wengström, 2013). Sökmetoden som använts vid 
artikelsökningarna var för båda författarna svår att förstå i början av sökningarna 
vilket kan ha gjort att relevanta artiklar kan ha missats vilket kan ses som en svaghet. 
Det har skett en dialog kring begränsningarna under arbetes gång. 
  
Först gjordes en sållning av artiklarna som hittades genom att läsa abstrakt och titel 
för att se om det svarade mot syftet. Relevanta artiklar sparades medan artiklar som 
ej var kvalitativa eller ej svarade mot syftet exkluderades direkt. De artiklar som 
tycktes vara relevanta i första skedet kvalitetsgranskades sedan enligt Hälso-
högskolans protokoll (Bilaga 2). Granskningarna i samtliga valda artiklar granskades 
först individuellt och sedan tillsammans. Enligt Henricson (2017) ökar denna metod 
trovärdigheten. Bristande kunskap i det engelska språket har gjort att arbetet med att 
söka och granska artiklarna har skapat svårigheter även om olika typer av lexikon och 
översättningsprogram använts. Det kan vara en svaghet då tolkningen av artiklarna 
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kan ha missförståtts medan styrkan i granskningen kan vara att författarna varit 
eniga om den slutgiltiga granskningen. 
  
Förförståelse kan vara svårt att undvika inför denna typ av studie och vald metod. 
Med förförståelse menas att författarna påverkas av egna värderingar, kunskap och 
erfarenheter som funnits sedan tidigare vilket kan styra arbetet i en viss riktning utan 
att det varit menat (Priebe & Landström, 2012). Författarna hade ytterst liten 
kunskap om patienter med stroke vilket anses inte ska ha påverkat arbetet. Fynden 
som gjorts under arbetets gång har stärkt författarnas förståelse gällande vikten av 
kunskap kring denna patientgrupp i sjuksköterskeprofessionen. Det har väckt ett 
större intresse hos författarna gällande ämnet. Under arbetets gång har handlednings 
träffar varit till hjälp för att kritiskt granska arbetet från en annan synvinkel. 
Granskarna på litteraturöversikten har varit handledare samt kurskamrater. Arbetet 
har även granskats av utomstående allmän-sjuksköterska. Att låta andra 
utomstående granska arbetet är viktigt för att ytterligare öka trovärdigheten, 
bekräftelsebarheten och pålitligheten på litteraturöversikten (Wallengren & 
Henricson, 2012). 
 

Resultatdiskussion 
Huvudfynden i resultatet påvisar att patienter som har drabbats av stroke upplever 
ett flertal olika känslor och svårigheter. Sammanfattningsvis beskriver resultatet 
upplevelser från personliga faktorer, i form av känslor relaterat till 
funktionsnedsättning. Resultatet beskriver även upplevelser relaterat till 
omgivningsfaktorer, där omgivningen kan vara ett stöd och ibland ett hinder för 
patienten.  
  
Av resultatet framgår att patienter som har drabbats av en stroke upplever känslor 
som; oro, rädsla, ensamhet, skam, meningslöshet och hopplöshet, relaterat till 
konsekvenserna av de bestående skadorna som kan uppkomma efter en stroke. Detta 
bekräftas i en studie av Da Silva, da Silva Carvalho Vila, Martins Ribeiro och 
Vandenberghe (2016) som menar att stroke är en traumatisk och oförutsägbar 
händelse som medför känslor av rädsla och hopplöshet. Thompson och Ryan (2009) 
menar att stroke generellt kan ses som en personlig tragedi, vilket kan resultera i 
förödande och långvariga fysiska och psykiska konsekvenser. Enligt Antonovsky 
(2005) kan KASAM förändras från stabil nivå till helt saknad av KASAM, när 
påfrestande och utmanande situationer inträffar. Med detta kan antas att hos 
patienter som har drabbats av en stroke kan nivån av KASAM förändras negativt, 
patienterna kan ha svårt att känna att den nya situationen är begriplig, hanterbar och 
meningsfull. 
  
Resultatet visar att funktionsnedsättningar efter en stroke kan bidra till isolering, 
minskad livskvalité, svårigheter att klara sig själv i vardagen och svårigheter att orka 
med sitt arbete, vilket kan leda till ekonomiska problem. Detta bekräftas i en studie 
av Silva, et al. (2016) vilket lyfter fram att patienter som har drabbats av en stroke 
upplever att funktionsnedsättningar hindrar dem från att klara sig själva och att delta 
i sociala sammanhang. Funktionsnedsättningen kan hindra patienten att återgå till 
sitt arbete, vilket kan påverka den ekonomiska situationen negativt. Enligt 
Antonovsky (2005) har en patient med hög KASAM en förmåga att kunna se en 
påfrestande händelse som en utmaning att klara av. I motsats har generellt en patient 
med låg KASAM istället svårt att se att en påfrestande händelse skulle klaras av. Med 
detta kan antas att patienter som har drabbats av en stroke som har en låg KASAM, 
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har det svårt att anpassa sig till den nya livssituationen. Medan patienter som har 
drabbats av en stroke som har en hög KASAM, har det lättare att anpassa sig till den 
nya livssituationen. 
  
I resultatet framgår det att sjukvården och omgivningen kan vara ett hinder för 
patienten som har drabbats av en stroke, och en bidragande faktor till frustration och 
ilska. Detta bekräftas i en studie av Langduo (2016) som menar att patienter som har 
drabbats av en stroke upplever att det ofta finns brister i kontinuiteten gällande 
vården och rehabiliteringen efter en stroke. Dessa brister kan leda till oro för 
patienten. Oro och frustration över att bristerna kan äventyra deras återhämtning 
efter stroke och hindra dem från att uppnå sina rehabiliteringsmål. Men enligt en 
studie av Taule, Strand, Skouen och Råheim (2015) framgår det att sjukvården och 
omgivningen inte alltid behöver vara ett hinder för patienten. Att exempelvis 
rehabilitering i grupper genom sjukvården kan vara en möjlighet till social 
interaktion som kan bryta den sociala isoleringen. Samtidigt menar Ellis-Hill, 
Robison, Wiles, McPherson, Hyndman och Ashburn (2009) att det finns en del 
patienter som är mycket nöjda över sin vård och rehabilitering, särskilt när det 
handlar om fysioterapin. Att många patienter känner ett förtroende till sjukvården 
och att patienterna känner att de blir omhändertagna av kompetent personal. 
 

Enligt Langius-Eklöf (2013) kan vårdpersonal göra en situation begriplig för en 
patient genom att ge tydlig och upprepad information. Att göra en situation 
hanterbar kan göras genom att erbjuda resurser som stöd, och att göra en situation 
meningsfull kan göras genom att motivera. Samt att vårdpersonal visar en vilja att 
hjälpa. För att försöka förhindra att en patient som har drabbats av en stroke känner 
frustration och ilska, bör vårdpersonal; Ge tydlig information angående vården och 
rehabiliteringsplanen, erbjuda resurser för att göra rehabiliteringen och 
livssituationen enklare, visa att det finns en vilja att vårda och hjälpa patienten och 
arbeta utifrån ett personcentrerat förhållningssätt. Utbildning av all vårdpersonal 
som ansvarar för patienter med stroke, bör främjas för att omvårdnaden av dessa 
patienter ska bli så optimal som möjligt (Sbampato dos Santos, et al. 2017) 
 

Av resultatet framgår att sociala nätverk, närstående och familj kan vara ett stöd för 
patienten, som främjar patientens livskvalité och välbefinnande. Detta bekräftas i en 
studie av Stelmach, Lorencowicz, Jasik och Turowski (2016) som menar att patienter 
som har drabbats av en stroke upplever att olika former av sociala nätverk, 
familjelivet och kontakten med närstående är en bidragande faktor till välbefinnande 
och livskvalité. Enligt Antonovsky (2005) är förändringen av KASAM oftast kortvarig. 
Med detta kan antas att om en patient som ha drabbats av en stroke har fått en låg 
KASAM, kan graden av KASAM återgå till det normala hos patienten ganska så snart. 
Patienten kan kort efter stroke känna att livet är begripligt, hanterbart och 
meningsfullt igen. 
 

Att drabbas av stroke kan förändra livet för patienterna. Patienter kan bli helt 
återställda relativt snabbt efter insjuknandet, medan andra patienter kan få 
bestående skador som de får lära sig hantera och leva med resten av livet. Svensk 
sjuksköterskeförening (2017) beskriver att sjuksköterskan har ett specifikt ansvar 
gällande omvårdnaden för alla patienter. Med det kan antas att sjuksköterskan har 
omvårdnadsansvaret även hos de patienter som har drabbats av stroke. 
Sjuksköterskan har ett omvårdnadsansvar i det akuta skedet gällande stroke, men 
sjuksköterskan har även ett omvårdnadsansvar under rehabiliteringsperioden. 
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Svensk sjuksköterskeförening (2017) menar att sjuksköterskan bör arbeta utifrån 
personcentrerad vård. Att det är sjuksköterskans ansvar att omvårdnaden ges med 
respekt och värdighet, samt att patienternas integritet bevaras. Av detta kan tänkas 
att när patienter drabbas av stroke bör sjuksköterskan också motivera till att 
patienterna bör vara delaktig i sin omvårdnad, vårdplan och rehabiliteringsplan. 
Personcentrerad vård innebär också samverkan mellan patienter och närstående men 
även mellan professionerna. Interprofessionellt arbete skapar förutsättningar för att 
uppnå god och säker vård. Att samverka i team kan vara till fördel för patienterna om 
alla professioner arbetar mot samma mål. Med detta kan antas att när patienter 
drabbats av stroke kan ett gemensamt mål för alla professioner vara, en trygg och 
säker hemgång. Att patienten ska kunna ha en fungerande vardag trots sina möjliga 
funktionshinder. Alla teamets medlemmar bör ha olika funktioner, erfarenheter och 
yrkesmässig kompetens för att kunna nå det gemensamma målet. 
  
Svensk sjuksköterskeförening (2017) beskriver även att sjuksköterskan bör arbeta 
utifrån evidensbaserad vård och informatik. Att patienter och närstående behöver få 
information och kunskap relaterat till deras situation. Att informationen bör ges 
utifrån patienternas behov och möjligheter. Med det kan antas att sjuksköterskan bör 
ha kunskaper kring att kunna anpassa informationen till patienter som har drabbats 
av stroke, om det skulle behövas. Exempelvis vid talsvårigheter, nedsatt 
korttidsminne och svårigheter gällande synen med mer 
 

Slutsatser  
I artiklarna klargjordes av efter att ha drabbats av stroke sker en förändring av livet. 
Det framkom att patienterna blir socialt isolerade efter stroke på grund av 
funktionsnedsättning och negativa känslor. Det förekommer ofta oro, rädsla, 
ensamhet och minskad livskvalitet hos patienterna. Samhället utesluter patienterna 
och har ett sämre bemötande mot patienterna i sociala aktiviteter då det inte är 
anpassat för funktionshindrade. Anhöriga får ta stort ansvar vilket leder till dålig 
självkänsla hos patienterna och bidrar också till negativa känslor. Patienternas 
ekonomi brukar också försämras drastiskt efter en stroke på grund av att de inte 
längre kan arbeta som de tidigare gjort. 
  

Förväntade kliniska implikationer 
Sannolikheten att träffa på en strokedrabbad patient i sin profession som 
sjuksköterska är stor. Det som kan skilja sig beroende på vart sjuksköterskan arbetar, 
kan vara att sjuksköterskan möter den strokedrabbade patienten i olika faser av 
sjukdomen. Till exempel före stroke, under pågående stroke efter vid rehabilitering 
efter stroke. Mötet med dessa patienter och deras situation gör att det skapas en 
djupare förståelse för patientens behov genom detta resultat. Det ger också en insikt 
av hur viktigt det är att känna till vart du än utövar din profession. Resultatet 
förväntas även ge en ökad kunskap kring individers upplevelser av att ha drabbats av 
en stroke. Resultatet kan ge mer kunskap som kan hjälpa till vid klinisk verksamhet. 
Resultatet av detta arbete förväntas ge större inblick i hur situationen kan vara efter 
en stroke samt vilka förutsättningar det ger sjuksköterskan för att ge god omvårdnad 
i den kliniska verksamheten. Det förväntas även ge kunskap om hur sjuksköterskan 
skall kunna bemöta patienten i efterförloppet i form av rehabilitering. Resultatet är 
relevant både för den nyutbildade och erfarna sjuksköterskan. Den tidigare forskning 
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som gjorts kring ämnet är främst gjord utifrån sjuksköterskans perspektiv därför är 
det viktigt att fortsätta forskningen utifrån ett patientperspektiv.  
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