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Sammanfattning 
 
Bakgrund: Stroke är en sammanfattande benämning på två akuta sjukdomstillstånd: 
hjärnblödning och hjärninfarkt. Sjukdomen är en folksjukdom och risken att drabbas 
ökar bland annat med dåliga levnadsvanor och ålder. Vid behandling av stroke är tid 
en avgörande faktor för att minska konsekvenserna. Att som sjuksköterska ha en god 
förståelse kring svårigheter som uppstår i samband med stroke är betydelsefullt. 
Syfte: Att beskriva upplevelser i vardagslivet hos vuxna personer som drabbats av 
stroke. Metod: En litteraturöversikt med induktiv ansats där tretton kvalitativa 
studier ingår som har analyserats enligt Fribergs analysbeskrivning i fem steg. 
Resultat: Vid den kvalitativa analysen framkom att det förekommer olika 
dimensioner av upplevelser: fysiska, psykiska, sociala och existentiella. Dessa 
dimensioner är tätt sammankopplade och har en påverkan på den drabbade personens 
vardagsliv. Slutsats: Egenvården och vardagen påverkas dramatiskt när en person 
drabbas av stroke. Som sjuksköterska är det grundläggande med en holistisk syn på 
den drabbade personen för att kunna skapa en förståelse kring upplevelser efter stroke 
samt möjliggöra en god och effektiv vård. 
 
Nyckelord: Egenvård, Sjuksköterska, Stroke, Upplevelse, Vardagslivet 



 

Summary 
 
Life after stroke- a qualitative literature review 
Background: Stroke is a term for two acute states of diseases: cerebral haemorrhage 
and cerebral infarction. Stroke is a common disease and the risk of having a stroke 
increases with bad living habits and age. Time is a crucial factor when it comes to the 
treatment of stroke and to reduce the consequences of stroke. For a nurse it is 
important to understand difficulties that arise after stroke. Aim: To describe 
experiences in everyday life of adults affected by stroke. Method: A literature review 
performed with an inductive approach consisting of thirteen qualitative articles that 
have been analysed according to Friberg’s analysis description in five steps. Result: 
The end result showed that experiences exist in different dimensions: physical, mental, 
social and existential. These dimensions are closely connected and affect everyday life 
for adults affected by stroke. Conclusion: Everyday life and self-care are dramatically 
affected when the person is affected by stroke. As a nurse, it is fundamental to have a 
holistic view of the affected person in order to create an understanding of post-stroke 
experiences and to enable a good and effective care. 
 
Keywords: Self care, Nurse, Stroke, Experience, Everyday life 
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Inledning 

Den sammanfattande benämningen på stroke är en grupp akuta sjukdomstillstånd 
som uppstår till följd av förändringar i blodkärlen (Musuka, Wilton, Traboulsi & Hill, 
2015). Världen över ökar kontinuerligt antalet personer som drabbas av stroke (Feigin 
et al., 2015). Att befolkningen blir äldre och äldre är en bidragande orsak till att stroke 
är så vanligt och kommer att bli ännu vanligare (Roger et al., 2011). I Sverige inträffar 
drygt 27 500 strokefall varje år (Socialstyrelsen, 2018) och stroke är därmed bland våra 
största folksjukdomar i Sverige och det sjukdomstillstånd som kräver flest vårddagar 
inom den somatiska sjukvården (Folkhälsomyndigheten, 2016). Att drabbas av stroke 
innebär en längre tids beroende av sjukhusvård (Zhu et al., 2009) och det innebär 
också påverkan både fysiskt, psykiskt, socialt och existentiellt (Torregosa, Sada & 
Perez, 2018). Läkeprocessen efter stroke kan vara både påfrestande och tidskrävande 
(Balakrishan et al., 2017) och i det akuta skedet är det viktigt att identifiera symtomen 
och behandla i tid (Musuka et al., 2015). Livet efter stroke handlar oftast om att få 
vardagen att fungera och uppnå ett meningsfullt liv (Torregosa et al., 2018). Det är av 
betydelse att sjuksköterskan i mötet med personer som genomgått stroke har en 
förståelse för hur en genomgången stroke kan påverka personens liv och egenvård. 
Därför att det är sjuksköterskans uppgift att främja och stötta patienters egenvård då 
den brister vid till exempel en sjukdom som stroke (Orem, Taylor & Renpenning, 
2001), detta för att personen ska kunna bli så självständig som möjligt igen (Kirkevold, 
2000).  

Bakgrund 

Stroke 

Stroke definieras av två huvudtillstånd: hjärninfarkt och hjärnblödning (Musuka et al., 
2015). En stroke är i åttiofem procent av fallen orsakad av en blodpropp och resterande 
femton procent en blödning (Sbampato dos Sanso et al., 2017). Hjärninfarkt är ett 
tillstånd som orsakas av en blodpropp i en eller flera av hjärnans artärer. Blodproppen 
orsakar ocklusion i artären vilket ger upphov till syrebrist i omkringliggande vävnad 
(Musuka et al., 2015). Hjärnblödning är ett tillstånd som orsakas av att ett blodkärl i 
eller på hjärnan spricker. När kärlet spricker skapas blodansamlingar i hjärnan som 
ger upphov till ökat intrakraniellt tryck vilket åsamkar syrebrist. Hjärnskadans 
omfattning beror främst på vilken grad av syrebrist som hjärnvävnaden drabbats av 
(Ericson & Ericson, 2012). Transitorisk ischemisk attack (TIA) är en form av stroke 
som karaktäriseras av en övergående syrebrist i hjärnan (Ericson & Ericson, 2012). 
Risken att drabbas av en stroke ökar inom den närmsta tiden efter en TIA attack (Jauch 
et al., 2013).  
 
Stroke förekommer i alla åldrar men risken att drabbas ökar med stigande ålder 
(Boehme, Esenwa, & Elkling, 2017). Det finns ett flertal riskfaktorer för stroke och de 
största riskfaktorerna är hypertoni, rökning och diabetes mellitus (Fuentes et al., 2012; 
O´Donnel et al., 2010).  
 
Indikationer för stroke är plötsliga och tydliga neurologiska symtom som debuterar 
inom en snäv tidsram. Vanliga kännetecken innefattar hemipares, känselbortfall, afasi, 
förvirring och sänkt medvetandegrad (Silva, Vila, Ribeiro, & Vandenberghe, 2016). Vid 
en TIA attack är symtomen övergående inom det första dygnet (Musuka et al., 2015).  
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Vid behandling av stroke är tid avgörande (Jauch et al., 2013) detta för att minska 
skadornas omfattning och därmed förbättra prognosen (Musuka et al., 2015). 
Forskning har påvisat att personer som drabbas av stroke ofta avvaktar innan de söker 
vård på grund av att de inte riktigt känner igen symtomen eller hoppas på att de ska gå 
över av sig själva (Baatiema et al., 2017). Redan inom två timmar och senast inom 4,5 
timmar efter symtomdebut bör personen mottagit sjukhusvård (Merino, 2016). När 
den strokedrabbade personen anländer till sjukhus via akutintaget skickas personen 
direkt vidare till röntgen för datortomografi eller magnetresonansundersökning för att 
urskilja vilken typ av stroke som personen drabbats av: hjärnblödning eller 
hjärninfarkt (Hasan et al., 2018).  
 
Vid hjärninfarkt är trombolys en behandlingsmetod med målet att lösa upp det 
ockluderade kärlet. Trombolytisk behandling ges intravenöst symtomdebut (Merino, 
2016). Risker och kontraindikationer vid trombolytisk behandling är bland annat 
hjärnblödning, vara det är av stor vikt att hjärnblödning utesluts innan behandling 
sätts in (Hasan et al., 2018). En annan metod som används är trombektomi där 
ocklusioner avlägsnas mekaniskt (Campbell et al., 2015). Trombektomi tillämpas vid 
ocklusioner i stora kärl där man via ljumsken och lårbensartären för in en kateter upp 
till det drabbade kärlet i hjärnan. När man når ocklusionen avlägsnar man den 
mekaniskt (Hasan et al., 2018). Vid hjärnblödning ökar det intrakraniella trycket och 
kirurgisk tömning är då en vanlig metod för att sänka trycket. Metoden innebär att 
man öppnar upp kraniet och tömmer det intracerebrala hematomet (Hasan et al., 
2018) 
 
Komplikationer efter stroke speglar i vilken hjärnhalva syrebristen åsamkat skada 
samt hur grav och långvarig syrebristen varit (Ericson & Ericson 2012). Vanliga fysiska 
komplikationer efter stroke är: halvsidig förlamning, känselnedsättningar, syn-, tal-, 
och språkrubbningar (Sbampato dos Sanso et al., 2017). Även nedsatt balans och 
neglekt är vanliga (Bowen, Hazelton, Pollock, & Lincoln, 2013). Vanliga psykiska 
funktionsnedsättningar är depression, brist på initiativförmåga och sjukdomsinsikt 
(Almborg, Ulander, Thulin, & Berg, 2010).  

Sjuksköterskans roll 

Omvårdnad är sjuksköterskans specifika kompetens (Svensk sjuksköterskeförening, 
2017b). Att bedriva en god omvårdnad innebär att främja hälsa, förebygga sjukdom, 
återställa hälsa och lindra lidande (Svensk sjuksköterskeförening, 2017a). 
Sjuksköterskans roll sammanfattats med sex kärnkompetenser vilka innefattar 
evidensbaserad vård, personcentrerad vård, säker vård, informatik, samverkan i team 
samt förbättringskunskap. När dessa sex kärnkompetenser tillämpas bedrivs en 
omvårdnad som sätter den drabbade personen och dess säkerhet i fokus (Svensk 
sjuksköterskeförening, 2017b). Omvårdnad bedrivs vanligen på individnivå och 
innehåller då både relationsaspekt och sakaspekt. Relationsaspekten innefattar 
sjuksköterskans relation till personen. Sakaspekten syftar till det som den drabbade 
personen behöver hjälp med till exempel stöd eller aktiv hjälp för att skapa känsla av 
sammanhang (Svensk sjuksköterskeförening, 2016). Det är av vikt att sjuksköterskan 
förstår att behovet av omvårdnad är universiellt och ska ges respektfullt (Svensk 
sjuksköterskeförening, 2017a). Sjuksköterskor har en viktig roll i att förebygga skador 
och dödsfall gällande stroke samt att utbilda och rådgöra med personer som har 
drabbats av stroke (Regu, 2019). Som sjuksköterska är det viktigt att inkludera och 
uppmärksamma de anhöriga vid vård av personer som drabbats av stroke (Persson et 



 3 

al., 2015). Det är av vikt att ha förståelse för att även de anhörigas liv kommer att 
förändras drastisk både fysiskt, psykiskt och socialt när personen drabbas av stroke 
(Gosman-Hedström & Dahlin-Ivanoff, 2012).  

Omvårdnad vid stroke 

Personen som drabbats av en stroke bör hållas under uppsikt och vårdas i en 
sammanhållen vårdkedja för att främja tillfrisknande (Cavalcante, Nemer, Moreire, & 
de Sousa Maciel Ferreira, 2018). Egenvården efter att personen drabbats av stroke kan 
vara nedsatt och det är därför viktigt att sjukvårdspersonal på avdelningen stöttar med 
anpassad personlig omvårdnad. Personlig omvårdnad innefattar bland annat 
riskbedömning gällande fall, trycksårsprofylax samt motverka problem med 
elimination, till exempel urinvägsinfektion (Bovim, Askim, Lydersen, Fjaertoft, & 
Indredavik, 2016). Vid den akuta fasen är det särskilt viktigt att observera att tungan 
inte faller bakåt vilket riskerar att blockera luftvägarna, samt svalgpares som orsakar 
felsväljning och kan medföra aspirationspneumoni (Ericson & Ericson, 2012). Smärta 
efter stroke är något som drabbar många personer (Oh & Seo, 2015). Det är därför av 
stor vikt att lyssna på personen och arbeta med målsättningen att ge god smärtlindring 
(Folkhälsomyndigheten, 2016). Rehabiliteringsåtgärderna inriktas främst på symtom 
och funktionsnedsättningar vilka personen själv uppger och upplever som besvärande 
(Ericson & Ericson, 2012). Dessa åtgärder bör igångsättas redan under det första 
dygnet efter stroke och innefattar att identifiera, förebygga och behandla sena 
komplikationer (Norup, Guldberg, Radmer Friis, Deurell, & Forchhammer, 2016). 

Teoretisk anknytning 

Dorothea Orem (1914-2007) är grundaren till egenvårdsmodellen inom omvårdnad. I 
boken ”Selected papers of Dorothea Orem” definieras egenvård som alla aktiviteter 
personen tar på eget initiativ för att främja sin egen hälsa och välmående samt 
livskvalitet. Modellen bygger på tre olika teorier: teorin om egenvård, teorin om 
egenvårdsbrist och teorin om omvårdnadssystem, (Orem et al., 2001). Grundtanken i 
Orems modell är att alla personer är mer eller mindre kapabla till att sköta sin egenvård 
samt att det är sjuksköterskans omvårdnadsuppdrag att främja och stötta egenvård när 
egenvårdsbrist har uppstått (Orem et al., 2001). Orem betonar även att omvårdnadens 
mål är att så långt som möjligt hjälpa personer till självständig egenvård (Orem et al., 
2001). Orem et al. (2001) beskriver egenvård som en social och kulturell inlärd 
förmåga som vi lärt oss i samspel med andra personer i vår omgivning. De 
utvecklingsmässiga egenvårdsbehoven bygger på antagandet att personers utveckling 
är fortgående, vilket innebär att behoven pågår från att man föds till att man dör (Orem 
et al. 2001). Egenvård innebär allt som den drabbade personen gör på eget initiativ för 
att främja sin egen hälsa och sitt eget välmående (Mills, Wand, & Fraser, 2018). Att 
återhämta sig från stroke innefattar förändringar gällande fysiska, psykiska, sociala 
och emotionella delar i livet (Lee, Chen, Hsueh, Wang, & Hsieh, 2010). 
Rehabiliteringen syftar till att kunna återgå till sitt normala liv och leva så självständigt 
som möjligt vilket kräver att den drabbade personen gör ett aktivt val för att se till att 
livet går vidare (Ahuja et al., 2013). När patienten inte klarar av egenvården är det 
sjuksköterskans uppdrag att stötta egenvården (Kirkevold, 2000). För att som 
sjuksköterska kunna främja och stötta personen till självständighet igen så måste 
sjuksköterskan ha en förståelse för hur situationen kan upplevas för personen och vilka 
brister i egenvården som personen själv upplever sig ha efter genomgången stroke 
(Kirkevold, 2000; Orem et al., 2001). 

  



 4 

Syfte 

Syftet var att beskriva upplevelser i vardagslivet hos vuxna personer som drabbats av 
stroke 

Material och metod 

Design 

För att samla in relevant forskning och för att skapa källa till kunskap gjordes en 
litteraturöversikt med kvalitativ design och där en induktiv ansats användes. En 
kvalitativ design innebär att intresset ligger i att analysera personers uppfattningar och 
tolkningar av omgivningen (Backman, 2016). Vid en induktiv ansats utgår inte 
forskaren från något förutbestämt antagande utan forskaren angriper sig materialet så 
förutsättningslöst som möjligt (Priebe & Landström, 2017). Syftet var att belysa 
upplevelser i vardagslivet hos personer som drabbats av stroke. Genom en 
litteraturöversikt inom ett specifikt område görs en sammanställning av aktuell 
forskning, vilket ger en överblick över kunskapsläget inom området. Detta kan 
vägledande för vilken ytterligare forskning som behövs inom ett område (Friberg, 
2017b) 

Urval och datainsamling 

I samband med urval och sökstrategier bör avgränsningar göras för att lättare få fram 
vetenskapliga artiklar (Friberg, 2017b). De vetenskapliga artiklarna som valdes ut till 
denna litteraturöversikt har avgränsats utifrån inklusions- och exklusionskriterier 
samt begränsningar. Inklusionskriterier var: kvalitativa artiklar med vuxna personer 
över fyrtio år som diagnostiserats med stroke. Begränsningar var: engelska som 
skriftspråk, publikationsdatum efter januari 2009 i en vetenskaplig tidskrift, samt vara 
vetenskapligt granskade (peer-reviewed). Ingen geografisk begränsning har gjorts och 
inte någon begränsning gällande tidsaspekt efter insjuknande i stroke. 
 
Datainsamlingen har skett via följande databaser ”CinAhl with full text”, ”PsycINFO” 
och ”MEDLINE”. ”CinAhl with full text” innefattar artiklar med omvårdnad, 
biomedicin och forskning gällande hälsa. ”PsycINFO” är en databas med inriktning på 
psykologi och områden som är relaterade till exempel medicin. ”MEDLINE” innefattar 
artiklar gällande omvårdnad, medicin samt hälso- och sjukvård. Vid sökningarna i 
databaserna användes ”advanced search” för att möjliggöra specifika sökningar där 
inklusionskriterier samt begränsningarna uppfylldes. Sökord som använts i olika 
kombinationer är: Stroke, patient*, experience, home rehabilitation, quality of life, 
self care, patient experience, life after stroke, post stroke och meaning of life. I dessa 
sökningar användes boolesk söklogik vilket innebär att databasen utvecklar olika 
sökkoder för att skapa varierande söksträngar. Den booleska termen som använts i 
sökningarna var ”AND” som används för att koppla ihop två eller fler sökord och 
skapar därmed en söksträng (Östlundh, 2017). Vid sökningarna användes även 
trunkering på ordet ”patient” för att möjliggöra för databaserna att hitta andra 
böjningsformer. Trunkeringar markeras med * enligt Östlundh (2017).  
 
När sökningar gjordes och gav sökträffar i de olika databaserna lästes samtliga titlar 
igenom. Artiklar som inte ansågs svara på syftet uteslöts. När samtliga titlar lästs 
igenom och ett antal artiklar valts ut lästes dessa artiklars abstract. Genom att läsa 
abstract gavs en bredare uppfattning om vad artiklarna handlade om och ifall dessa 
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svarade på syftet. Ytterligare artiklar som inte ansågs svara på syftet uteslöts. Därefter 
lästes utvalda artiklar i sin helhet och eftersom dessa besvarade syftet 
kvalitetsgranskades de enligt ”Protokoll för basala kvalitetskriterier för studier med 
kvalitativ metod” utformad av Avdelningen för omvårdnad på Hälsohögskolan i 
Jönköping (bilaga 3). Sökningarna sammanställdes sedan i en sökmatris (bilaga 1). 
Kravet var att alla artiklarna som valdes ut för att ingå i resultatet i litteraturöversikten 
skulle uppfylla samtliga kvalitetskriterier i del ett i kvalitetsgranskningsprotokollet. 
Majoriteten av kvalitetskriterierna i del två skulle också vara uppfyllda för att artikeln 
skulle ingå. Slutligen kvarstod 13 artiklar som ansågs passa syftet och uppfyllde 
kvalitetskraven och dessa artiklar ligger till grund för studiens resultat (bilaga 2).   

Dataanalys 

En analys av artiklarna genomfördes i fem steg i enlighet med Fribergs 
analysbeskrivning (Friberg, 2017a). Denna typ av analys är vanlig vid kvalitativa 
översikter och gav en struktur i analysprocessen (Friberg, 2017a). Analysen handlade 
om det Friberg (2017 a) beskriver som att fånga upp helheten i de granskade artiklarna, 
dela upp den i mindre delar och sedan skapa en ny helhet, vilket resulterade i 
litteraturöversiktens resultat. I det första steget lästes de granskade artiklarna igenom 
i sin helhet ett flertal gånger för att skapa en förståelse för vad de innehöll. I det andra 
steget låg fokus på artiklarnas resultat och de delar som byggt upp resultatet för att 
identifiera nyckelfynd. Dessa nyckelfynd markerades i texten i respektive studie som 
granskades. I tredje steget sammanställdes respektive artikels nyckelfynd till en text i 
ett separat dokument för att få materialet mer överskådligt. En artikelmatris 
utvecklades där en mycket kortfattad information om respektive studies innehåll 
presenterades (bilaga 2). I det fjärde steget jämfördes de granskade artiklarnas 
innehåll för att se om det fanns likheter och skillnader. En gemensam diskussion om 
hur innehållet i materialet uppfattades hölls under analysprocessen för att undvika 
feltolkning av materialet. Det framstod ett tydligt mönster där likheter och skillnader i 
upplevelser blev tydliga. Det fanns material som kunde ges en gemensam benämning 
utifrån vad innebörden var i materialet. Dessa benämningar utgjorde underteman. Vi 
förnyad diskussion och reflektion över dessa undertemabenämningar blev det tydligt 
att några underteman hörde samman och kunde benämnas med ett gemensamt tema. 
Detta skapande av tema och underteman ger struktur som tydliggör presentationen av 
resultatet. I det femte och sista steget presenterades det nya resultatet i en löpande text 
i enlighet med Fribergs beskrivning (2017a).  

Etiska överväganden 

Forskningsetik är av vikt för att värna och försvara grundläggande värden och 
rättigheter för alla livsformer (Kjellström, 2017). Forskning som utförs på människor 
där etiska dilemman kan uppstå lyder under lagen ”Lag om etikprövning av forskning 
som avser människor” (SFS 2003:460). Lagen har som syfte att skydda enskilda 
personer och människovärdet (SFS 2003:460). Under arbetets gång gjordes etiska 
överväganden som skapade inblick i egna tankar och värderingar samt prövade 
förmågan till tillämpning av etiska principer i enlighet med Kjellström (2017). 
Artiklarna och forskningen som granskades var godkända av en etisk kommitté. Detta 
innebär att ställning har tagits till att artiklarna värnar om deltagarnas integritet, 
grundläggande värden och rättigheter (Kjellström, 2017). Artiklar som avvek från 
riktlinjer för forskning har lyfts i metoddiskussionen. Vid analyseringen av artiklarna 
eftersträvades rättvis behandling av materialet samt att resultatet inte övertolkades, 
där det var av vikt att vara medveten om egna värderingar (Kjellström, 2017). 
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Förförståelse och kunskap har byggts upp och finns efter arbete inom vården och i 
möte med strokedrabbade personer. Enligt Henricson (2017) kan förförståelsen med 
fördel skrivas ner och reflekteras kring för att begränsa dess påverkan på resultatet, 
vilket har gjorts.  

 

Resultat 

Under analysen skapades fyra teman och nio underteman. De fyra teman är fysiska, 
psykiska, sociala och existentiella upplevelser vilka återspeglar människans fyra 
dimensioner och hur dessa samverkar samt påverkar varandra. Temat Fysiska 
upplevelser med underteman, förändrad kropp och förändrad vardag. Temat 
psykiska upplevelser med undertemana förlust av självständighet och självbild, 
rädsla och oro samt aktivt vilja gå vidare. Temat Sociala upplevelser med underteman 
känsla av tillhörighet i sociala relationer och känsla av otillräcklighet vid ändrad 
dynamik i sociala relationer. Slutligen temat Existentiella upplevelser med 
underteman förlust av identitet och svårigheter att finna meningen med livet (tabell 
1). Resultatet presenteras med dessa teman och underteman som rubriker.  
 
Tabell 1. Översikt över tema och undertema 

Tema Undertema 
Fysiska upplevelser Förändrad kropp 

Förändrad vardag 
Psykiska upplevelser Förlust av självständighet och självbild 

Rädsla och oro 
Aktivt vilja gå vidare 

Sociala upplevelser Känsla av tillhörighet i sociala relationer 
Känsla av otillräcklighet vid ändrad dynamik 
i sociala relationer 

Existentiella upplevelser Förlust av identitet 
Svårigheter att finna meningen med livet 

 

Fysiska upplevelser 

Förändrad kropp   
Efter insjuknandet i stroke förändrades kroppen genom att fysiska komplikationer 
begränsade personen i sin vardag och egenvård (Donnellan et al., 2012; Eilertsen, 
Kirkevold, & Bjork, 2010; Simeone, Savini, Cohen, Alvaro, & Vellone, 2014). Personer 
som insjuknat upplevde oro gällande kraven på sig själva och att kroppen inte klarade 
av att nå upp till dessa krav (Alenljug, Randa Larsson, & Liedberg, 2019; Eilertsen et 
al., 2010). Komplikationerna efter stroke innefattade bland annat inkontinens, fatigue, 
smärta, kognitiva funktionsnedsättningar, nedsatt balans, svaghet och afasi 
(Alenljung, et al., 2019; Donnellan et al., 2012; Eilertsen et al., 2010; Satink et al., 2016) 
och förmågan att utföra vardagliga fysiska uppgifter blev efter stroke nedsatt på grund 
dessa kroppsliga begränsningar (Alenljung et al., 2019; Donnellan, et al., 2012; 
Simeone et al., 2014). Att till exempel sköta hushållet och personlig hygien tog efter 
stroke mycket längre tid än innan (Lindgren, Gard, & Brogårdh, 2018; Simeone et al., 
2014). Personerna behövde stöttning av anhöriga eller sjukvården för att klara av sin 
egenvård och sitt vardagsliv. Exempel på stöttning var hjälp med att sköta sin hygien, 
gå på promenader, äta och träna (Alenljung, et al., 2019; Donnellan et al., 2012; 
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Simeone et al., 2014). Även sömnen påverkades av komplikationerna. Personerna 
upplevde svårigheter med att sova på grund av smärta (Lindgren et al., 2018). Fatigue 
begränsade också personernas liv oerhört mycket och de upplevde otillräcklig ork 
(Alenljung et al., 2019; Donnellan et al., 2012; Eilertsen et al., 2010; Satink et al., 2016). 
Sex och sexualitet påverkades även av komplikationerna. Det blev fysiskt svårt att ha 
samlag eller tillfredsställa sin partner med närhet (Mendes Nunes & Pina Queiros, 
2015; Thompson & Ryan, 2009). 

Förändrad vardag 
En förändrad kropp efter stroke krävde att personen anpassade sig till sitt nya liv och 
för att klara sin egenvård samt vardag (Alenljung et al., 2019; Donnellan et al., 2012; 
Satink et al., 2016). Personer som drabbats av stroke berättade hur de var tvungna att 
anpassa sig efter förlusten av olika förmågor (Donnellan et al., 2012; Grohn, Worrall, 
Simmons-Mackie, & Brown, 2012). Symtomen efter stroke gav personerna tillfälle till 
att skapa nya strategier för att klara av vardagslivet (Alenljung et al., 2019; Satink et 
al., 2016). Olika uppgifter i hemmet som innan insjuknande var en naturlig del för 
personerna i deras vardag blev nu ett större projekt och tog mycket längre tid 
(Alenljung, et al., 2019; Satink et al., 2016). Att personerna utförde uppgifter själva var 
grunden till att utveckla nya strategier men det är också av vikt för personerna att be 
andra om hjälp (Satink et al., 2016). En del av egenvården för personerna innefattade 
att vara medveten om sina begränsningar för att kunna se möjligheter till att hantera 
dem (Satink et al., 2016). En strategi som personerna upplevde underlättade rutiner 
var att tillåta mer tid till uppgifter samt att ta en sak åt gången (Eilertsen et al., 2010; 
Grohn et al., 2012; Satink et al., 2016). Det var också av vikt att personerna som 
drabbats av stroke utnyttjade sina förmågor som inte blivit påverkade av stroken och 
anpassade sitt liv därefter (Donnellan et al., 2012). 

Psykiska upplevelser 

Förlust av självständighet/självbild   
Efter att ha drabbats av stroke förändrades personens sätt att se på sig själv och frågor 
gällande självständighet och självbild uppkom (Horne, Lincoln, Preston & Logan, 
2014; Satink et al., 2016; Thompson & Ryan, 2009). Psykiska delar gällande förlust av 
självständighet och en förändrad självbild var tätt sammankopplat med de kroppsliga 
förändringarna som sker efter insjuknandet i stroke (Eilertsen et al., 2010; Horne, et 
al., 2014; Taule, Stramt, Skouen & Råheim, 2015). Personerna upplevde att deras 
självständighet och självförtroende försvann när de förlorade kontrollen över sitt eget 
liv. (Alenljung et al., 2019; Horne et al., 2014; Simeone, et al., 2014; Taule et al., 2015). 
Att kommunikationen med en partner och övriga anhöriga försvårades efter stroke 
byggde upp frustration och en känsla av att inte vara förstådd (Alenljung et al., 2019; 
Thompson & Ryan 2009). Personer som drabbats av stroke beskrev att förlusten av 
självständighet, kompetens och möjligheten att delta i aktiviteter gjorde att de kände 
sig som en sämre person (Horne et al., 2014). Personerna beskrev också hur viktigt det 
var med en optimistisk syn för att nå framgång och därmed skapa en god självbild 
(Grohn et al., 2012). Utveckling och framsteg byggde upp personernas självförtroende 
(Grohn et al., 2012; Horne et al., 2014) även en positiv attityd från vänner och familj 
hjälpte personerna att återfå sitt självförtroende (Eilertsen et al., 2010; Grohn et al., 
2012; Horne et al., 2014).  

Rädsla och oro   
Efter att personen drabbats av stroke upplevde dem känslor av rädsla och oro 
(Alenljung et al., 2019; Donnellan et al., 2012; Simeone et al., 2014; Taule et al., 2015). 



 8 

Rädsla och oro inför att drabbas av en ny stroke var ett återkommande fenomen 
(Donnellan et al., 2012; Thompson & Ryan, 2009; Taule et al., 2015). Personerna 
oroade sig också för att deras begränsningar påverkade andra personer. Detta genom 
att de till exempel tappade kontroll över sitt humör och därmed riskerade att förlora 
sitt jobb eller sin vän (Alenljung et al., 2019). Rädslor grundade sig även i de fysiska 
komplikationerna efter stroke, till exempel att ramla eller att inte kunna kommunicera 
adekvat (Taule et al., 2015). Personer som drabbats av stroke var också oroliga och 
uttryckte rädsla för att de skulle bli en börda för sina anhöriga (Eilertsen et al., 2010; 
Simeone et al., 2014). 

Aktivt vilja gå vidare 
Att försöka gå vidare i livet och vara optimistisk var viktigt för personer som drabbats 
av stroke (Grohn, Worall, Simmons-Mackie & Hudson, 2014; Grohn et al., 2012; 
Eilertsen et al., 2010). Personer beskrev hur viktigt det var att vara aktiv och göra saker 
för att kunna återhämta sig (Grohn et al., 2012; Satink, et al., 2016). Hopp om 
återhämtning skapades genom att klara av enkla uppgifter och vara socialt aktiv 
(Grohn et al., 2014). När personerna klarade av enkla uppgifter och kunde gå vidare 
till svårare ökade deras motivation och viljan att gå vidare (Horne et al., 2014; Satink 
et al., 2016). Det var av vikt att personerna skapade en ny förståelse för sin förändrade 
kropp och sina känslor (Donnellan et al., 2012; Taule et al., 2015). Personerna upplevde 
att det också var av vikt att bygga ett gott förtroende till den professionella hjälpen de 
får (Taule, et al., 2015). Under det första året efter stroke var det särskilt viktigt att vara 
positiv för att kunna göra framsteg (Grohn et al., 2014). Flera faktorer hjälpte till att 
upprätthålla en positiv attityd som till exempel att ha meningsfulla aktiviteter och få 
stöttning från anhöriga och sjukvårdspersonal var av vikt (Grohn et al., 2014; Satink, 
et al., 2016; Taule et al., 2015). 
 

Sociala upplevelser 

Känsla av tillhörighet i sociala relationer  
Socialt stöd i form av vänner och familj visade sig ha en betydelsefull inverkan på 
återhämtning och anpassning till den nya situation som uppstod efter stroke 
(Donnellan et al., 2012; Eilertsen et al., 2010; Grohn et al., 2012; Horne et al., 2014; 
Thompson & Ryan, 2009) både med praktisk hjälp och känslomässig bearbetning 
(Eilertsen et al., 2010; Grohn et al., 2014; Taule et al., 2015). Tillhörighet i trygga 
relationer var grundläggande för att skapa en vardag där livet känns meningsfullt efter 
stroke (Donnellan et al., 2012; Grohn et al., 2014; Taule, et al., 2015). 
Komplikationerna efter stroke kunde försvåra detta, då smärta och trötthet hindrar 
personer som drabbats av stroke att delta i sociala aktiviteter (Alenljung et al., 2019; 
Lindgren et al., 2018). Eftersom sociala situationer krävde energi, men hade en 
betydelsefull roll, behövde personerna som insjuknat i stroke hitta strategier och andra 
tillvägagångsätt att ha kontakt med sina nära och kära (Alenljung et al., 2019). En 
svårighet som uppstod inom sociala relationer var rädsla för att vara en börda för sin 
familj (Eilertsen et al., 2010; Simeone et al., 2014). Samarbetet mellan personen som 
drabbats av stroke och dess anhöriga spelade stor roll. Överbeskyddande anhöriga 
beskrevs i flera intervjuer, vilket väckte känslor hos den drabbade såsom ilska och 
frustration (Thompson & Ryan, 2009). 

Känsla av otillräcklighet vid ändrad dynamik i sociala relationer  
Personer som drabbats av stroke upplevde att dynamiken i familjeförhållande och 
andra relationer förändrades efter insjuknandet. En orsak till detta var att man blev 
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beroende av sina anhöriga för att klara av vardagslivet (Alenljung et al., 2019; Eilertsen 
et al., 2010; Thompson & Ryan, 2009). På grund av trötthet och andra komplikationer, 
upplevde personer som drabbats av stroke att de inte längre kunde finna sig i samma 
roll som innan insjuknandet (Alenljung et al., 2019; Horne et al., 2014; Thompson & 
Ryan, 2009). Personerna upplevde en kompetensbrist utifrån de nya förutsättningarna 
som skapats och känslan av att inte orka engagera sig på samma sätt upplevdes som en 
bidragande orsak till en känsla av otillräcklighet. Sexualitet och närhet förändrades 
efter stroke (Mendes Nunes et al., 2015; Thompson & Ryan, 2009). Personer som 
drabbats av stroke upplevde en minskning eller total förlust av intimitet och sexuella 
aktiviteter (Horne et al., 2014), vilket gav en förändrad relation till sin partner 
(Thompson & Ryan, 2009). Detta grundade sig i medvetenheten om sin förändrade 
kropp, minskad lust, men även skuldkänslor och en känsla av otillräcklighet gentemot 
sin partner (Thompson & Ryan, 2009). 
 

Existentiella upplevelser 

Förlust av identitet   
Efter insjuknande av stroke upplevde personerna att de förlorade sin självbild och 
självständighet på grund av förlust av olika förmågor. Förlusten gjorde så att personer 
ifrågasatte sin identitet (Alenljung et al., 2019; Horne et al., 2014). Identiteten 
inkluderade bland annat vilken roll den drabbade personen haft innan, i till exempel 
familjen eller på arbetsplatsen (Horne et al., 2014; Eilertsen et al., 2010). 

Svårigheter att finna meningen med livet  
Att insjukna i en stroke drabbade personen i alla dimensioner vilket inkluderade även 
den existentiella (Eilertsen et al., 2010). Insjuknandet i stroke gav tankar gällande 
döden och personerna började ifrågasätta sig själva och vad de har uppnått i livet. De 
upplevde också svårigheter med att förstå hur deras liv efter insjuknande skulle bli 
meningsfullt igen (Alenljung et al., 2019; Eilertsen et al., 2010). Kroppsliga 
nedsättningar påverkade självförtroendet vilket i sin tur påverkade hoppet och viljan 
att kämpa för att komma tillbaka (Taule et al., 2015). För att uppnå en mening med 
livet visade flera av artiklarna på vikten av att finnas i ett socialt sammanhang 
(Eilertsen et al., 2010; Grohn et al., 2014; Taule et al., 2015). Det var också viktigt att 
eftersträva en mening med livet samt en meningsfull roll. För att uppnå detta var det 
viktigt att vara aktiv (Satink et al.,2016) 

  



 10 

Diskussion 

Metoddiskussion 

Termerna trovärdighet, pålitlighet, bekräftelsebarhet samt överförbarhet är 
indikatorer på god vetenskaplig forskning (Mårtensson & Fridlund, 2017). Dessa 
trovärdighetsbegrepp används då kvaliteten på vetenskaplig forskning där kvalitativa 
metoder använts diskuteras (Henricson, 2017). Trovärdighet erhålls genom att 
forskningen och analysen är grundad i data samt stämmer överens med de 
erfarenheter som deltagarna i studier delgett. Pålitlighet indikeras av att egen 
förförståelse beskrivs och hur detta påverkat datainsamlingen samt analys. 
Bekräftelsebarhet beror på om arbetet tillåtits kritiskt granskats samt om förförståelse 
beskrivits och begreppet är tätt sammankopplat med trovärdighet och pålitlighet. 
Överförbarhet kräver att trovärdighet, pålitlighet och bekräftelsebarhet är säkrade. 
Överförbarhet handlar om hur väl resultatet kan överföras till andra kontexter 
(Mårtensson & Fridlund 2017). 
 
Metoden som valdes var en kvalitativ litteraturstudie med induktiv design. 
Trovärdigheten ökar genom att använda sig av dessa metoder, då de är gjorda för att 
beskriva individers subjektiva upplevelser av ett fenomen (Priebe & Landström 2017). 
En svaghet med induktiv ansats är att förförståelsen kan påverka analysen och därmed 
ge ett resultat som inte helt och hållet utgår ifrån empiri (Priebe & Landström, 2017).  
Genom att skriva ner förförståelsen samt reflektera över den kan det begränsa dess 
påverkan på resultatet (Henricson, 2017), förförståelsen har därför redovisats i 
metodavsnittet. 
 
Valet av sökord och ordens relevans till syftet är centralt i en litteraturöversikt 
(Henricson, 2017). Sökorden ”patient experience” och ”self care” användes för att få 
patientens perspektiv på hur insjuknande i stroke påverkar vardagen och egenvården. 
En svårighet att hitta artiklar gällande just egenvård upplevdes. Sökorden ”quality of 
life” och ”meaning of life” användes för att förtydliga patienternas upplevelse av livet 
efter stroke. Vid analys av artiklarna framkom ett nytt sökord, ”self management”, som 
vid sökningar inkluderade egenvård i artiklarna. Det är en svaghet att detta sökord inte 
användes i litteratursökningen då det kunde ha resulterat i artiklar som var mer 
fokuserade på patientens upplevelse av vardagslivet efter stroke i relation till 
egenvården. 
 
Begränsningar var artiklar med publiceringsår mellan 2009–2019, peer reviewed och 
engelska som skriftspråk. Tidsbegränsning gällande publiceringsår möjliggör tillgång 
till senaste evidens och ger resultatet en hög trovärdighet samt överförbarhet 
(Henricson, 2017). Stroke är ett stort ämne och mycket forskning finns att tillgå och 
därför är tidsbegränsning av vikt, samtliga resultatartiklar var publicerade mellan 
2009 och 2019. Att enbart artiklar som var peer reviewed valdes till resultatet stärker 
trovärdigheten då artiklarna är bedömda som vetenskapliga (Henricson, 2017). Att 
artiklarna begränsades till engelska som skriftspråk kan ses som en svaghet, då mycket 
relevant och aktuell forskning finns på andra språk. Men det kan samtidigt ses som en 
styrka då engelska är ett språk som behärskas av författarna och med hjälp av lexikon 
kunde texterna analyseras utan språkliga svårigheter. Därmed kunde etiska dilemman 
och feltolkningar undvikas, vilket anses bidra till trovärdighet i resultatet (Henricson, 
2017). 
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Vid artikelsökningarna användes flera olika databaser som inkluderade området 
omvårdnad. Detta ökar chansen att hitta relevanta resultatartiklar samt ger en högre 
trovärdighet till arbetet (Henricson, 2017). 
 
Att använda sig av inklusions- och exklusionskriterier ökar bekräftelsebarheten 
(Henricson, 2017). Att inkludera alla vuxna personer över fyrtio år ses som en styrka 
då majoriteten av forskningen riktar in sig på målgrupper över fyrtio år. En svaghet är 
att resultatet får en låg överbarhet till en yngre målgrupp. Att både män och kvinnor 
inkluderas ses som en styrka och ger ett könsneutralt perspektiv vilket ger en hög 
trovärdighet samt överförbarhet. Ytterligare en svaghet är att alla former av stroke 
inkluderades trots att komplikationerna skiljer sig från medel till svår stroke vilket 
också resulterar i olika utgångar och därmed olika förutsättningar för hantering av 
vardagslivet. En annan svaghet som bör lyftas är att resultatartiklarna inte är 
begränsade efter tidsperspektiv i förhållande till insjuknande i stroke. Detta hade varit 
en del av vikt då tidsperspektivet efter stroke är betydande för upplevelsen av vardagen 
och egenvården.  
 
En styrka som bör lyftas är att resultatartiklarna är från olika länder som till exempel 
Sverige, Norge, Portugal, Australien och USA. Trovärdigheten ökar därmed eftersom 
det skapas en bredare bild av hur stroke upplevs i världen. Överförbarheten blir dock 
låg på grund av att sjukvården fungerar olika i olika länder (Henricson, 2017).  
 
Analysen som genomfördes var i enlighet med Fribergs analysbeskrivning i fem steg 
(Friberg, 2017a). Analysen av arbetet utfördes gemensamt. Genom att vara flera som 
tillsammans analyserar ett material ökas kvaliteten (Henricson, 2017) och 
pålitligheten kan därigenom stärkas (Friberg, 2017a). Detta arbete har även kritiskt 
granskats i grupp vid ett flertal tillfällen och har reviderats efter opponenters och 
handledares kommentarer, vilket stärker trovärdigheten såväl som pålitligheten 
(Henricson 2017). 
 
Kvalitetsgranskningsprotokollet som valdes vid granskning av artiklar samt hur detta 
utfördes påverkar resultatets tillförlitlighet (Henricson, 2017). Protokollet som valdes 
var skapat av Avdelning för omvårdnad vid Hälsohögskolan i Jönköping och all 
granskning av artiklar skedde gemensamt vilket stärker tillförlitligheten (Henricson, 
2017). Vid kvalitetsgranskning var det en artikel som var avvikande och besvarades 
med ja på alla frågor i del ett men med nej på en fråga i del två. Trots det bedömdes 
artikeln som tillräckligt trovärdig för litteraturöversiktens resultat. Artikelns kvalitét 
bedömdes som hög och sänkte därmed inte pålitligheten i arbetets resultat (Henricson, 
2017). 
 
Egna värderingar och förkunskaper lyftes och synliggjordes under etiska 
överväganden. Genom att synliggöra har förförståelse och värderingar kunnat ”läggas  
åt sidan” för att det i största möjliga mån inte skulle influera resultatet, vilket enligt 
litteraturen stärker pålitligheten (Priebe & Landström, 2017).  Med hjälp av Fribergs 
femstegsanalys (Friberg, 2017a) har resultatartiklarna lästs ett flertal gånger med ett 
öppet sinne. Att medvetandegöra förförståelsen och diskutera tolkningar och 
frågeställningar som uppkom under skrivprocessen var av betydelse för att tolkning av 
resultatet inte skulle influeras av förförståelsen. Enligt Henricson (2017) går det dock 
inte att helt utesluta att förförståelsen påverkat analysen och därmed resultatet. Det är 
därför av vikt att arbetet granskas av utomstående för att försäkra att analysen är 
grundad i data (Henricson, 2017).  
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För att ge ett högre vetenskapligt värde är det av vikt att enbart inkludera artiklar som 
har tillstånd och godkännande från en etisk kommitté eller redovisar att forskningen 
grundas i noggranna etiska överväganden (Henricson, 2017). Tolv av tretton artiklar 
har en etisk diskussion eller ett etiskt godkännande från en kommitté i texten. 
Resterande artikel har det inte men är publicerade i en tidskrift som kräver ett etiskt 
godkännande. Detta innebär att alla resultatartiklar har ett etiskt godkännande vilket 
är en styrka och ökar trovärdigheten samt det vetenskapliga värdet (Henricson, 2017. 

Resultat diskussion 

Resultatet i litteraturöversikten visar på svårigheter som strokedrabbade personer 
upplever och sätts i relation till vardagen samt egenvården som brister. Resultatet visar 
att flera delar både samverkar och påverkar förmågan till egenvård hos personer som 
har drabbats av stroke. En central del i upplevelsen av egenvård efter stroke är 
självförtroendet. Självförtroendet försämras i samband med att personen drabbas av 
stroke och är sedan en viktig del i återhämtningen. De huvudfynd som framkom var 
frustration kring förändrad kropp, oduglighet och beroende, rädsla för att vara en 
börda samt sorg och oro över förändrat liv. Dessa huvudfynd visar på att stroke 
påverkar personens alla dimensioner- fysiskt, psykiskt, socialt och existentiellt. 

Frustration kring förändrad kropp 
Resultatet visar på att kroppen förändras efter stroke vilket ger en nedsatt 
egenvårdsförmåga och påverkan i det vardagliga livet. Komplikationer som fatigue, 
nedsatt balans och olika kognitiva funktionsnedsättningar har en stor inverkan på 
individen. Det beskrivs i ytterligare forskning hur förlusten av olika förmågor inte var 
förväntade och var därför skakande för personerna. Processen att anpassa sig och 
acceptera förlusterna skapar frustration hos personerna men även för anhöriga 
(Kitzmüeller, Häggström, Asplund, & Gilje, 2012; Wray, Clarke, & Forster, 2019). Det 
är av vikt att behålla hoppet om ett meningsfullt liv för att kunna återhämta sig. I 
forskningen beskrivs hur nya strategier och rutiner krävs för att kunna anpassa sig till 
sin nya kropp (Wray et al., 2019). Personerna känner sig fångna i sin egen kropp på 
olika sätt genom till exempel afasi där personerna inte hittar ord för att uttrycka tankar 
och känslor (Kitzmüeller et al., 2012). Personer som drabbats av afasi löper större risk 
att inte få adekvat hjälp från hälso- och sjukvård eftersom hälso- och sjukvårdspersonal 
kan uppleva svårigheter med att förstå personen och därmed påverkas sjuksköterskans 
möjlighet att stötta personens egenvård. Erfarenhet är en viktig del i att kunna anpassa 
vården samt för att förstå drabbade personer (Cheba, Zuralska, & Skrzypek-Czerko, 
2014). Det är även av vikt att som sjuksköterska ha ett holistiskt synsätt, bygga en god 
relation, inkludera familjen och skapa en öppen förståelse för personer med afasi för 
att kunna skapa effektiva kommunikationsvägar (Thompson & Mckeever, 2012). Det 
är även av vikt att anpassa aktiviteterna eller hitta nya meningsfulla aktiviteter för att 
främja välmående och bemöta frustration (Wray et al., 2019). När egenvården brister 
är det sjuksköterskans uppdrag att stötta egenvården tills personen är kapabel att sköta 
den själv (Kirkevold, 2000). Sjuksköterskan ska kunna bedöma, planera, genomföra 
och utvärdera omvårdnad i samråd med personen och anhöriga (Svensk 
sjuksköterskeförening, 2017b). Eftervård av patienter som drabbats av stroke är 
kostsamt för samhället och det är därför av vikt som sjuksköterska att även ur ett 
kostnadsperspektiv främja egenvård och tillfrisknande (Wang et al., 2014). Det är dock 
fortsatt viktigt att inte låta kostnad ha prioritet över ett människoliv. 
Människovärdesprincipen, behovs- och solidaritetsprincipen samt 
kostnadseffektivitetsprincipen ska alla alltid övervägas och tas i beaktande. Dessa tre 
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principer är grundläggande inom hälso- och sjukvården (Prioriteringsdelegationen, 
2001). Principerna har även stöd i lagtexter som till exempel i Hälso- och 
sjukvårdslagen där målet är att sjukvården ska verka för en respektfull vård som tar 
hänsyn till allas lika värde (SFS 2018:1997). 

Oduglighet och beroende   
Resultatet visar på att sättet personer ser på sig själva efter stroke förändras. Dels på 
grund av kroppsliga förändringar men framför allt på grund av att självständigheten 
försvinner, till exempel att personen inte längre klarar av att sköta sin egenvård. Att en 
förlust av självständighet sker gör att personen känner sig mindre mänsklig, vilket 
bekräftas i ytterligare forskning. Att drabbas av stroke ger en känsla av att man förlorat 
sig själv (Crowe et al., 2016), och att kroppen inte lever upp till förväntningarna 
personen hyser och skapar en känsla av oduglighet, frustration och beroende 
(Kouwenhoven, Kirkevold, Engedal & Kim, 2011). Forskning beskriver vikten av 
stöttning från anhöriga i återhämtningsprocessen men även från hälso- och sjukvården 
och där med sjuksköterskan för att uppmuntra egenvård. Det är av vikt att hälso- och 
sjukvården kan ge korrekt information och guidning om de olika stadierna personen 
kommer att genomgå i sin återhämtning (Hartford, Lear, & Nimmon, 2019; Pearce et 
al., 2015). Sjukvården och sjuksköterskan ska också tillåta personen att själv bestämma 
över sin egen vård (Pearce et al., 2015), vilket även står i svensk lag enligt 1 kap. 1§ i 
patient lagen (SFS 2014:821). Det är också av vikt med utbildning och information till 
familjen gällande kroniska komplikationer efter stroke för att skapa mer förståelse och 
därigenom kunna underlätta vardagen för de drabbade (Flinn & Stube, 2010). En 
sjuksköterska måste även ha ett helhetsperspektiv och bör kunna se livet utanför 
sjukvården också. Att ge stöd och råd till de drabbade är en grundpelare inom vården 
(Flinn & Stube, 2010; Svensk sjuksköterskeförening, 2017b). Ett begrepp som 
diskuteras i ytterligare forskning är ”empowerment” som en viktig del i 
återhämtningen efter stroke. Att personen får möjlighet att själv ta makten över sin 
återhämtning ur alla perspektiv men framför allt det psykiska perspektivet (Hartford 
et al., 2019). När personer sedan återhämtade sig och återfick meningsfulla aktiviteter 
började självförtroendet och självbilden återbyggas. Därigenom skedde ett 
uppvaknande och personerna inser att detta är nu deras värld (Bourland, Neville & 
Pickens 2011). Detta gör att personerna känner det som att de lever på lånad tid (Crowe 
et al., 2016). 

Rädsla för att vara en börda   
Resultatet visar på att personer som drabbats av stroke upplever förändringar i sociala 
roller och relationer. Till följd av förlusten deltar personer i färre sociala aktiviteter, 
har mindre kontakt med vänner, upplever förändringar i familjedynamiken och hela 
deras sociala nätverk blir sårbart (Fallahpour, Jonsson, Joghataei, Nasrabadi, & Tham, 
2013; Northcott, Moss, Harrison, & Hilari, 2016). Förändringar i roller och tillhörighet 
förknippas med känslor till exempel hjälplöshet, frustation och känslan av att vara 
beroende av någon annan samt en oro för framtiden (Northcott et al., 2016). I 
forskningen bekräftas även vikten av trygga relationer och att en positiv inställning hos 
de anhöriga är en viktig del för återhämtningen samt synen på det nya livet (Northcott 
et al., 2016). För egenvården efter stroke är det viktigt att ta hjälp av de anhöriga för 
både praktisk hjälp till exempel att delegera sysslor men även för den känslomässiga 
bearbetningen. Att kunna hitta nya sätt att utrycka sig och kommunicera på är också 
en del av egenvården och en viktig strategi för att utveckla samt behålla nära relationer 
(Northcott et al., 2016). Samtidigt som relationer är ett verktyg för att hitta tillbaka till 
livet och hitta mening igen så är relationer något som upplevts som svårt att ta sig an 
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efter en insjuknande i stroke (Fallahpour et al., 2013) Egenvård beskrivs av Orem et al. 
(2001) som en social och kulturellt inlärd förmåga som personen lärt sig i samspel med 
andra personer. Sjuksköterskan ska verka för en självständig egenvård hos personer 
som drabbats av stroke samt ge stöttning i sociala sammanhang (Orem et al., 2001). 
Att ge stöd och råd till de drabbade är, som nämnts, en grundpelare inom sjukvården 
(Svensk sjuksköterskeförening, 2017b). Sjuksköterskan ska kunna se personen ur ett 
holistiskt perspektiv och inkludera anhöriga i vården (Svensk sjuksköterskeförening, 
2016). 

Sorg och oro över förändrat liv   
Resultatet visar på att insjukna i stroke är livsomvälvande och påverkar hela personen. 
Personens identitet och meningen med livet förändras och att återfå ett meningsfullt 
liv är en kamp. Detta bekräftas i ytterligare forskning där det beskrivs hur stroke 
förändrar livet och resulterar i ett nytt och okänt sätt att finnas till i världen 
(Kitzmüeller et al., 2012).  Man känner att man existerar endast och lever inte, att ens 
tidigare liv har gått förlorat vilket innebär en känsla av oro, sorg och saknad (Crowe et 
al., 2016). Denna känsla av att personen förlorat sig själv och sitt tidigare jag är 
relaterat till förlust av olika förmågor (Crowe et al., 2016). Vid återhämtningsprocessen 
och för att nå någon form av acceptans kring den nya livssituationen har 
sjuksköterskan en viktig roll gällande frågor och stöd (Keall, Clayton, & Butow, 2014). 
Sjuksköterskan ska medverka till en vårdkultur som främjar en öppen dialog samt ett 
etiskt förhållningssätt (Svensk sjuksköterskeförening, 2017a). Att sjuksköterskan 
besitter en god kommunikationsförmåga är nödvändigt för att möta existentiella frågor 
(Keall et al., 2014; Svensk sjuksköterskeförening, 2017b). Det är viktigt att ge den 
drabbade personen tid och uppmärksamhet. Det är även av vikt att genom samtal 
bekräfta det personen sagt och våga mötas i svårare frågor. Att tillåta tystnad i samtalet 
är en viktig del i att låta den drabbade personen få tid till egen reflektion och att ha tid 
för samtal är en avgörande del (Keall et al., 2014).  Ett etiskt dilemma uppstår där 
sjukskötskan inte hinner lägga den tid som personen behöver och slits mellan 
arbetsuppgifter på grund av en hög arbetsbelastning (Aiken et al., 2012).   
  



 15 

Slutsatser 

Målet med denna litteraturöversikt var att sammanställa och klargöra hur personer 
som drabbats av stroke upplever sitt vardagsliv och sin egenvård för att ge större 
kunskap och förståelse. Resultatet visar att drabbas av stroke är livsomvälvande och 
att det finns flera delar som sedan påverkar vardagen, egenvården och återhämtningen 
Dessa delar speglar alla dimensioner: fysiskt, psykiskt, socialt och existentiellt. Som 
sjuksköterska är det viktigt att se hela personen utifrån alla dimensioner med en 
holistisk grundsyn för att möjliggöra ge en god omvårdnad som är individanpassad. 
Genom att läsa denna litteraturöversikt får läsare en överblick samt kunskap om hur 
personer som insjuknat i stroke upplever sin vardag och problem som uppstår. 
Ytterligare forskning bör göras därför att stroke är en folksjukdom med fler och ökande 
incidenter för varje år, varför det är av vikt att med adderande forskning belysa hur 
patienter hanterar sitt vardagsliv efter stroke och hur komplex vårdsituationen är. 
Detta för att underlätta för sjuksköterskor och övrig sjukvårdspersonal att anpassa 
omvårdnadsarbetet för att skapa en rehabiliterande miljö för personen som drabbats. 

Kliniska implikationer 

Enligt resultatet är stroke en kronisk sjukdom och konsekvenserna resulterar i förlust 
av olika förmågor vilket avspeglar sig i hela den drabbade personens vardag. Kunskap 
inom detta område och en förståelse för hur personen upplever sitt liv efter stroke samt 
hur egenvården påverkas är av betydelse för sjuksköterskan. Sjuksköterskan kan dra 
nytta av denna kunskap i mötet med den drabbade personen för att möjliggöra en god 
och personcentrerad omvårdnad. Genom att litteraturöversikten beskriver fyra olika 
dimensioner (fysiskt, psykiskt, socialt och existentiellt) får sjuksköterskan en holistisk 
syn på den drabbade och kan därigenom se behovet av att koppla in andra professioner. 
Den ansvariga sjuksköterskan är beroende av en fungerande teamsamverkan för att 
kunna ge god vård och omsorg. Det är även av vikt, vilket nämns i litteraturöversikten, 
att sjuksköterskan skapar en god vårdrelation med den drabbade och inkluderar 
anhöriga för att skapa goda förutsättningar för en god vård och omsorg samt främja 
självständig egenvård. 
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Struggling wit
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 after mild 
stroke with co
gnitive impair
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The experienc
es of working 
age women  
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hur kvinnor i 
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Fatigue after s
troke: mainfes
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Grounded 
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(2018).
  
Sverige
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Syftet var att 
beskriva smär
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livet och den 
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effekten av 
interventione
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Design: Kvalit
ativ  
Urval: N= 13  
Datainsamlin
g: Intervjuer m
ed induktiv 
ansats  
Dataanalys: T
ematisk 
innehållsanalys 
 

Tre kategorier 
framkom som 
innefattade: 
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Mende
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Nunes, 
H., Qu
eirós, 
P. 
(2015).
  

Exploratory st
udy of patients
 life situation a
fter stroke 

Syftet var att 
karakterisera 
personernas 
livssituation 
efter 
utskrivning, 
utvärdera 
sjukdomstills
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Design: Kvalit
ativ  
Urval: N= 12  
Datainsamlin
g: Semi-
strukturerade in
tervjuer  
Dataanalys: B
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fem teman 
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socialt 
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Portug
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sprocessen 
och förstå hur 
personer som 
drabbats av 
stroke 
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sjukhusvistel
sen.  
 

som trötthet 
eller 
svårigheter att 
utföra 
uppgifter. 
Vårdsituation
en, känslor 
och 
upplevelser 
efter 
insjuknandet 
samt 
utskrivningsp
rocessen från 
sjukhus. 

Satink, 
T., 
Joseph
sson, 
S., 
Zajec, 
J., Cup, 
E H C., 
de 
Swart, 
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Nijhuis
.van 
der 
Sanden
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G. 
(2016) 
Nederl
ändern
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Self-
management 
develops 
through doing 
of everyday 
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longitudinal 
qualitative 
study of stroke 
survivors 
during two 
years post-
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Syftet var att 
utforska hur 
stroke-
överlevare 
hanterade sitt 
liv, gav 
mening till 
det samt hur 
detta 
utvecklades 
över tid.  

Design: 
Kvalitativ 
longitudinell 
Urval: N=15 
Datainsamlin
g: Observation 
och intervjuer 
Dataanalys: 
Tematisk 

Studien 
resulterade i 
sex teman och 
visade på 
vikten av att 
göra och 
utföra 
aktiviteter 
dagligen 
självständigt 
för att kunna 
ta kontrollen 
över sitt egna 
liv. 
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Alvaro, 
R., Vell
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E(2014
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Italien 
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The experienc
e of stroke sur
vivors  
three months 
after being dis
charged home: 
A phenomenol
ogical investig
ation 
 

Syftet var att 
beskriva 
erfarenheter 
hos personer 
som drabbats 
av stroke tre 
månader efter 
utskrivning 
 

Design: Kvalit
ativ  
Urval: N= 15  
Datainsamlin
g: Intervjuer 
Dataanalys: 
Fenomenologis
kt tillvägagångs
ätt  
 

Studien 
resulterade i 
fem teman. 
Vilka var stora 
förändringar i 
vardagslivet, 
intensiva 
minnen från 
det akuta 
skedet av 
stroke, att allt 
går mycket 
saktare, en 
lättnad efter 
återhämtning
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4/4  
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en och att 
många 
personer 
upplever sig 
som en börda 
för sina 
anhöriga.  
 

Taule, 
T., 
Strand, 
L-I., 
Skouen
, J-
S., Råh
eim, M. 
(2014).
  
Norge  
 

Striving for a 
life 
worth living: s
troke 
survivors’ 
experiences of 
home 
rehabilitation  
 

Syftet var att 
undersöka 
personer som 
drabbats av 
mild- till 
medelsvår 
stroke och 
deras 
upplevelse av 
rehabilitering 
i 
hemmet efter 
tidig 
utskrivning 
från sjukhus.  
 

Design: Kvalit
ativ design  
Urval: N= 8  
Datainsamlin
g: Intervjuer 
Dataanalys: 
Tematisk 
innehållsanalys 
 

Resultat 
visade på 
avgörande 
faktorer 
gällande 
deltagarnas 
hopp för ett liv 
värt att leva. 
Dessa faktorer 
inkluderade d
en ömsesidiga 
relationen 
med 
sjukvårdspers
onal samt att 
vänja sig vid 
de kroppsliga 
förändringarn
a som sker vid 
stroke.  
 

Del 
1: 4/4
  
Del 
2: 8/
8  
 

Thomp
son, 
H., Rya
n, A 
(2009) 
Stor 
Britann
ien  

The impact of 
stroke conseq
uences on spo
usal relationsh
ips from the 
perspective of 
the 
person with st
roke.  
 

Syftet var att 
ge en 
subjektiv 
inblick i 
upplevelsen 
av 
återhämtning 
efter stroke i 
partnerskap.  
Efterdyningar
na av stroke 
och dess 
inverkan på 
de fysiska, 
emotionella, 
psykologiska 
och sociala 
delarna i ett 
partnerskap.  
 

Design: Longit
udinell 
kvalitativ 
Urval: N= 16  
Datainsamlin
g: Intervjuer  
Dataanalys: T
ematisk 
innehållsanalys 

Resultatet 
visade på att 
de drabbade 
upplever att 
partnerskapet 
förändrades e
fter stroke 
gällande sexu
alitet, sexuell 
lust och 
sexuella 
funktioner. 
Inom sin roll 
som man eller 
hustru 
beskrev de 
överlevande 
efter stroke en 
brist på 
kontroll och 
dramatiska 
förändringar i 

Del 1: 
4/4  
Del 
2: 
8/8 
  
 



 

 

deras 
uppfattning 
om sig själv 
och sin 
kropp.  
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Titel:  

Författare:  

Årtal:  

Tidskrift:  
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Beskrivning av studien 
 
Beskrivs problemet i bakgrund/inledning?  Ja   Nej 
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beskrivet? 
 
Är syftet relevant till ert examensarbete? Ja  Nej  
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ställningstagande?      
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diskussionen?   Ja   Nej  



 

 

Diskuteras huvudfynd i resultatdiskussionen?    
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Sker återkoppling, från bakgrunden gällande, teori, begrepp eller förhållningssätt i 

diskussionen?     Ja 

  Nej 

 
 
Är resultatet relevant för ert syfte? 
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Om nej, motivera kort varför och exkludera artikeln: 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………… 
 
Forskningsmetod/-design (t ex fenomenologi, grounded theory) 
 
…………………………………………………………. 
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Deltagarkarakteristiska  
Antal……………………     
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