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Sammanfattning 
	  
Bakgrund: Stroke är en utav de stora folksjukdomarna i Sverige, och den tredje 
största dödsorsaken, efter hjärtsjukdom och cancer. Stroke är ett samlingsbegrepp 
för antingen en hjärnblödning eller en infarkt, vilket leder till syrebrist som sedan 
orsakar att nervcellerna dör i den del av hjärnan som berörs. Det är även den 
sjukdom som visat sig ge flest vårddagar för personer som drabbats och ger därmed 
stora kostnader. Rehabiliteringen efter stroke kan bli lång och i detta hälsofrämjande 
arbete har sjuksköterskan en viktig roll. 
Syfte: Att beskriva upplevelser av en förändrad livssituation för personer som 
insjuknar i stroke. 
Metod: Med en induktiv ansats genomfördes en litteraturöversikt baserad på 12 
kvalitativa artiklar som analyserades med stöd av Fribergs 5-stegsmodell. 
Resultat: Personer som insjuknar i stroke upplever många förändringar i sin 
livssituation. Förändringarna som upplevs är inom det dagliga livet och innefattar 
den egna kroppen, sociala relationer, självständighet, självförtroende och självkänsla. 
Det sker även en anpassning till den nya situationen. 
Slutsats: Livet efter stroke förändras inom många olika områden. Integreringen till 
ett nytt liv är en process som tar tid vilket är viktigt för sjuksköterskan att förstå för 
att kunna erbjuda bästa möjliga omvårdnad under hela processen. 
 
Nyckelord: livssituation, stroke, transition, upplevelser. 
	   	  



	  

	   	   	  

How life changes for people with stroke: a literature review 
	  
Summary 
	  
Background: Stroke is one of the major public health diseases in Sweden, and the 
third leading cause of death after heart disease and cancer. Stroke is a collective term 
for cerebral hemorrhage or infarction, which leads to a lack of oxygen and causes 
death of the neurons in the affected brain area. It is also the disease that leads the 
most care days for people affected and thus high costs. Rehabilitation after stroke can 
be long and in this health promotion, the nurse has an important role. 
Aim: To describe the experiences of a changed life situation for people diagnosed 
with stroke. 
Method: With an inductive approach, a literature review based on 12 qualitative 
studies was conducted, and the analysis was inspired by Fribergs 5-step model. 
Result: People who suffer a stroke are experiencing many changes in their lives. The 
changes are experienced within the daily life and includes the own body, social 
relationships, independence, self-confidence and self-esteem. There is also an 
adaptation to the new situation. 
Conclusion: Life after a stroke is changed in many ways. The integration to a new 
life is a process that takes time, which is important for the nurse to understand to be 
able to provide the best possible care throughout the whole process. 
 

Keywords: Experiences, life situation, stroke, transition 
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Inledning 

I Sverige är stroke en utav de stora folksjukdomarna och den tredje största 
dödsorsaken, efter hjärtsjukdom och cancer (Socialstyrelsen, 2009). År 2012 
insjuknade 30 000 personer, var av 8000 avled (Socialstyrelsen, 2009). 
Könsfördelningen av de som insjuknar är jämn men män drabbas i medeltal i yngre 
ålder än kvinnor. I Sverige är medelåldern för insjuknandet för män 73,6 år och för 
kvinnor 78 år (Socialstyrelsen, 2009). Kostnaderna för stroke är höga. Det är den 
sjukdom som visat sig ge flest vårddagar för personer som drabbats och ger därmed 
stora kostnader (Socialstyrelsen, 2009). Det har en stor ekonomisk påverkan för både 
samhället och den personen som insjuknat (Brey & Wolf, 2015). Incidensen för stroke 
fortsätter att öka och sjukdomen kan ge långvariga neurologiska 
funktionsnedsättningar (Hallström, Jönsson, Nerbrand, Norrving & Lindgren, 2008).  
 
En sjuksköterska möter ofta personer som insjuknat i stroke, både i det akuta skedet 
och i rehabiliteringen. Upplevelsen av hur det är att insjukna i stroke är individuell 
och varierar från person till person. För att rehabiliteringen ska bli optimal är det 
därför en förutsättning att sjuksköterskan har förståelse för hur livet kan bli efter 
stroke (Shan-Yun & Shao-Hui, 2013).  
 
	  

Bakgrund 

Stroke 
Stroke är engelska och betyder slag. Man kan även säga slaganfall men stroke är den 
vanligaste benämningen på sjukdomen och är det ord som kommer användas i detta 
arbete. Stroke används som ett samlingsbegrepp för antingen en blödning eller en 
blodpropp i hjärnan. De allra flesta fall av stroke, cirka 85 %, beror på blodproppar, 
även kallat infarkter (Socialstyrelsen, 2009). Hjärninfarkt innebär att en blodpropp 
helt eller delvis blockerar ett blodkärl i hjärnan vilket leder till att blodförsörjningen 
till nervcellerna kraftigt stoppas. När blodförsörjningen inte är tillräcklig uppstår 
syrebrist i det området där kärlen har blivit tilltäppta, på grund av syrebristen dör 
nervcellerna i den del av hjärnan som berörs (Ericson & Ericson, 2012). En 
hjärninfarkt kan ge en rad olika neurologiska symtom så som känselbortfall, 
talsvårigheter och motoriska bortfall (Ericson & Ericson, 2012). Resterande 15 % av 
insjuknandet stroke beror på blödningar i hjärnan. Blödningarna orsakas oftast av för 
högt blodtryck och/eller missbildade blodkärl (Socialstyrelsen, 2009). En 
hjärnblödning sker när ett blodkärl i hjärnan eller hjärnhinnan förstörs, ofta eftersom 
blodkärlen är försvagade. Då läcker blod ut i hjärnan eller i det vätskefyllda hålrum 
som omsluter hjärnan. Hjärnblödningen gör att det intrakraniella trycket ökar och 
stör nervcellernas funktion, vilket ger samma neurologiska symtom som vid 
hjärninfarkt, dock är hjärnblödningarna ofta allvarligare och det är även vanligare 
med dödsfall vid hjärnblödning än vid infarkt (Ericson & Ericson, 2012). 
 

Riskfaktorer	  för	  stroke 
En stor riskfaktor för att insjukna i stroke är en så kallad TIA (transitorisk ischemisk 
attack). WHO:s definition av TIA innebär att symtomen skall återgå inom 24 timmar 
(Socialstyrelsen, 2009). TIA ses som en varningssignal och uppstår när 
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blodförsörjningen i hjärnan hämmas tillfälligt på grund av små blodproppar som 
snabbt löses upp. Symtomen går oftast över inom 5-10 minuter (Socialstyrelsen, 
2009).  
 
Ytterligare en riskfaktor för stroke är hjärt- och kärlsjukdomar så som 
åderförkalkning, högt blodtryck och småkärlssjukdom (Bogiatzi, Hackam, McLeod & 
Spencer, 2014). Även andra medicinska faktorer som diabetes typ 2, förhöjda 
blodfetter och förmaksflimmer ökar risken för insjuknande. Dessa riskfaktorer 
tillsammans med olika livsstilsfaktorer som rökning, ohälsosamma kostvanor, fetma, 
stress, inaktivitet och tidigare/nuvarande hjärt-och kärlsjukdomar gör att risken för 
att drabbas av stroke är multifaktoriell (Putaala et al. 2012; Wester, 2014). Risken 
ökar även om nära familjemedlemmar så som mamma eller pappa tidigare har 
drabbats av stroke (Putaala et al. 2012). 
 

Fysiska	  konsekvenser	  efter	  stroke 
En stroke kan leda till stora konsekvenser för personen som drabbas. Beroende på 
skadans omfattning samt vart skadan inträffar blir följderna olika. Olika delar av 
hjärnan styr olika funktioner i kroppen varpå konsekvenserna också varierar (Ericson 
& Ericson, 2012). Hjärnan är uppdelad i stora hjärnan och lilla hjärnan. Lilla hjärnan 
har främst som uppgift att upprätthålla balansen och koordinationen i kroppen. Den 
stora hjärnan är i sin tur uppdelad i fyra lober som alla har olika funktioner; 
pannloben sköter kroppens rörelse samt koncentrationsförmågan och tankarna, i 
tinningloben ligger centra för tal och hörsel, i hjässloben samordnas alla intryck från 
syn, känsel, hörsel och rörelseapparat och hjälper till att orientera till tid och rum. I 
nackloben finns syncentra. (Ericson & Ericson, 2012). Konsekvenserna efter stroke 
kan därför, beroende på vilken del av hjärnan som drabbas, vara både fysiska och 
psykiska. Vanliga fysiska konsekvenser av stroke är förlamning, tal och- 
språksvårigheter (Petersson, 2014). Oftast är förlamningen halvsidig och kan variera 
från endast svaghet i en kroppsdel till hel förlamning. Tal och språksvårigheter som 
afasi och dysatri är vanliga. Afasi innebär nedsatt språkförmåga till följd av den 
förvärvade hjärnskadan, detta påverkar talförståelse, tal, läsning, skrivning och 
sifferhantering. Dysatri innebär störningar i talmotoriken på grund av en neurologisk 
sjukdom eller skada (Petersson, 2014).  
 

Behandling	  och	  omvårdnad	  vid	  stroke	  	  
Vid stroke är det viktigt att personen får behandling så snabbt som möjligt för att 
minska risken för komplikationer. Om stroken beror på en infarkt (blodpropp) är den 
mest effektiva behandlingen intravenös trombolys, en behandling som löser upp 
proppen i hjärnan. För att denna behandling ska kunna göras krävs det dock att 
behandlingen påbörjas inom 4,5h efter första symtom samt att det inte föreligger 
ökad risk för blödning på grund av för högt blodtryck (Mikulik & Wahlgren, 2015). 
Om stroken i stället beror på en blödning kan det krävas neurokirurgi för att minska 
svullnaden på grund av tryckökningen som blödningen orsakar (Socialstyrelsen, 
2009). En person som har insjuknat i akut stroke bör vårdas på en strokeenhet där 
akut vård kombineras med rehabilitering, detta minimerar risken för att personen 
avlider eller får en försämrad aktivitetsnivå (Socialstyrelsen, 2009). 
 
Enligt Kirkevold (1997) har sjuksköterskan fyra funktioner när det kommer till 
omvårdnad för personer med stroke. En förklarande, en stödjande, en integrerande 
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och en bevarande funktion. Den förklarande funktionen innebär att sjuksköterskan 
ska stödja den drabbade samt närstående att hitta sina egna resurser och 
begränsningar, bidra med att få en realistisk överblick över den nya situationen och 
få perspektiv på behandlingar, rehabilitering och konsekvenser. Den stödjande 
funktionen hos sjuksköterskan består först och främst av att skapa trygghet och 
förtroende för personen och närstående och finnas där genom krissituationen som 
uppstår. I rehabiliteringen innebär den stödjande funktionen att hela tiden anpassa 
aktiviteterna till personens nivå för att på så sätt skapa hopp och kontroll. Det är även 
viktigt att uppmuntra personen till att upprätthålla sitt sociala nätverk. Den 
integrerande funktionen innebär att sjuksköterskan ska stödja personen att integrera 
sina nya lärdomar vad gäller till exempel ADL (allmän daglig livsföring) i sitt “nya” 
liv. Det är viktigt att personen förstår syftet med sin träning för att rehabiliteringen 
ska kännas meningsfull under hela perioden. Den bevarande funktionen innebär för 
sjuksköterskan att ge en holistisk omvårdnad och på så sätt tillgodose personens 
grundläggande behov. Sjuksköterskan ska även arbeta för att hitta balans mellan 
personens aktivitet och vila samt förebygga komplikationer såsom trycksår och 
nutritionsproblem (Kirkevold, 1997). 
 
Omvårdnaden vid stroke ska, som vid all omvårdnad, utgå från en humanistisk 
människosyn där människan ses som aktiv, skapande och en del av ett sammanhang. 
För att kunna främja hälsa och ge en optimal omvårdnad är det viktigt att känna till 
vad en människa är, eftersom vår förståelse är grunden för våra värderingar. 
Människan ska ses som en fri och unik individ som är kapabel till att ta ansvar och 
utföra handlingar, eftersom alla människor är unika är det viktigt att bemötandet är 
individanpassat (Svensk sjuksköterskeförening, 2010). Omvårdnadsinsatser och 
åtgärder ska vara personanpassade samt målinriktade. Omvårdnadsåtgärderna ska 
syfta till att upprätthålla vitala funktioner, lindra lidande inom fysiska och psykiska 
aspekter, förhindra återfall och komplikationer samt främja hälsa (Svensk 
sjuksköterskeförening, 2005). Ett av omvårdnadsmålen är även att ha ett jämt 
maktförhållande i omvårdnadsrelationen, där personen och närstående är delaktiga, 
känner trygghet och respekt (Svensk sjuksköterskeförening, 2010).  
 
Sjuksköterskans omvårdnad i mötet med en person som insjuknat i stroke är alltså 
viktig. I olika studier har personer som insjuknat i stroke beskrivit att 
vårdpersonalens kompetens att möta deras individuella behov var väldigt 
betydelsefull, både i det akuta skedet och i rehabiliteringsprocessen (Carlsson, Möller 
& Blomstrand, 2008). 
 

Transition	  
Den valda teoretiska förankringen i detta arbete är begreppet transition. Transition 
definieras som en genomfart eller en förflyttning från ett tillstånd till ett annat 
(Schumacher & Meleis, 1994). Transitionen kan ses som en process som går genom 
tre faser vilka beskrivs som separation, övergång och integrering. Begreppet kan även 
delas in i ett avslut, följt av en period som kan präglas av olika känslor, så som 
förvirring eller glädje, som sedan följs av en nystart. Avslutet kan vara en ny 
omvälvande situation i livet, till exempel ett sjukdomsbesked eller besked om 
graviditet. Beroende på vad livsomställningen innebär uppstår olika känslor hos 
personen. Nystarten innebär att personen kan “starta om på nytt” och accepterar den 
nya situationen. Denna fas kännetecknas av lugn och stabilitet (Chick & Meleis, 
1986).   
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Schumacher & Meleis (1994) beskriver fyra olika sorter av transition; 
utvecklingsmässiga transitioner, situationsanpassade transitioner, hälso- och 
sjukdomsrelaterade transitioner och organisatoriska transitioner. 
Utvecklingsmässiga transitioner sker flera gånger i livet, det kan exempelvis vara en 
övergång från barndomen till vuxenlivet eller från att vara gravid till att vara förälder. 
Situationsanpassade transitioner innebär övergångar från olika utbildningar eller 
yrkesroller, som att vara en sjuksköterskestudent till färdig sjuksköterska. 
Organisatoriska transitioner innefattar förändringar eller övergångar i miljön, det 
kan vara plötsliga förändringar i till exempel i det sociala eller ekonomiska miljön. 
Sista transitionstypen är hälso- och sjukdomsrelaterade transitioner, vilket är den 
som förväntas genomsyra resultatet i examenarbetet. Hälso- och sjukdomsrelaterade 
transitioner kan vara övergångar från att vara frisk till att insjukna i en sjukdom 
(Schumacher & Meleis, 1994), det kan också vara exempelvis en övergång från att 
vara sängbunden på grund av exempelvis stroke till att börja med rehabilitering. 
 
Transitioner behöver nödvändigtvis inte alltid vara positiva utan kan även ha en 
negativ utgång. Om transitionen blir positiv leder detta ofta till ökad hälsa och 
välbefinnande hos personen. Personen kan få ökad livskraft och djupare förståelse för 
tillvaron. Om transitionen i stället blir ofullständig kan detta leda till mycket lidande 
hos personen med till exempel nya insjuknanden, isolering från samhället och 
ensamhet som följd. För att förhindra detta är det av vikt att vårdpersonalen kan 
stödja personen genom hela transitionsprocessen (Chick & Meleis, 1986). I detta 
hälsofrämjande arbete med personer som insjuknat i stroke har sjuksköterskan en 
viktig roll. 
 
Stroke är ett akut sjukdomstillstånd som kan förändra livet och kan ge långvariga 
neurologiska funktionsnedsättningar. Det är även en sjukdom där incidensen 
fortsätter öka (Hallström et al. 2008). Upplevelsen av att insjukna i stroke är 
individuell. Sjuksköterskan möter i sin profession personer som insjuknat i stroke 
både i akut stadie och i rehabilitering (Shan-Yun & Shao-Hui, 2013). Här har 
sjuksköterskan en viktig roll där hon ska stödja den som insjuknat i stroke i att hitta 
sina egna resurser och begräsningar samt att stödja personer till att integrera sina 
nya lärdomar och få en överblick över sin nya situation (Kirkevold, 1997). För att 
sjuksköterskan ska kunna bidra med en personcentrerad omvårdnad för personer 
som insjuknat i stroke krävs det, förutom kunskap om fysiska konsekvenser, även 
kunskap om vilka psykiska upplevelser som förekommer hos personer som insjuknat 
i stroke. 

Syfte 

Att beskriva upplevelser av en förändrad livssituation för personer som insjuknar i 
stroke. 
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Material och metod 

Design	  
Den design som valdes var en litteraturöversikt av studier med kvalitativ metod. En 
litteraturöversikt är en sammanställning av redan befintlig forskning inom ett 
område (Polit & Beck, 2008; Rosén, 2012). Artiklar med kvalitativ metod söktes 
fram, bearbetades och analyserades. Eftersom syftet handlar om personers 
upplevelser och erfarenheter av livet efter stroke är kvalitativa artiklar mest relevanta 
för att besvara syftet (Segesten, 2012; Rosén, 2012). En induktiv ansats användes vid 
analysen. Att arbeta induktivt innebär att man inte har någon förutbestämd 
uppfattning om vad man kommer hitta när man analyserar artiklarna, man granskar 
alltså artiklarna utan några förutsättningar och förväntningar (Priebe & Landström, 
2012).  
	  

Urval	  
För att få en så specifik sökning som möjligt har ett antal inklusions- och 
exklusionskriterier använts (Friberg, 2012b; Rosén, 2012). Sökningen begränsades 
genom att bara söka artiklar som var skrivna 2005 och framåt samt att artiklarna 
skulle vara peer reviewed, det är en avgränsning för att endast få fram artiklar som är 
vetenskapligt granskade (Östlundh, 2012). Artiklar som exkluderades var reviews då 
endast originalartiklar skulle ingå i resultatet. Reviews är studier som sammanställer 
redan befintlig forskning (Friberg, 2012b). Även artiklar som belyser personer under 
18 år, artiklar som studerat TIA och ej stroke och artiklar som belyser situationen 
tidigare än sex månader efter insjuknandet, samt artiklar som fokuserade på 
anhörigas perspektiv exkluderades. 
 

Datainsamling	  
Sökningarna av artiklarna började med en pilotsökning. Detta för att vara försäkrade 
om att det fanns mycket skrivet om fenomenet vi ville undersöka, vilket det fanns 
(Friberg, 2012a). Databaserna som användes för att söka fram artiklarna var Cinahl 
och PsychInfo. Detta är två databaser som är lämpliga att använda om man vill söka 
fram forskning inom omvårdnad och beteendevetenskap (Karlsson, 2012; Polit & 
Beck, 2008). Utifrån valt syfte, att beskriva hur livssituationen förändras för personer 
som insjuknat i stroke, arbetades relevanta sökord fram. Samma sökord och kriterier 
användes i båda databaserna. Sökningen började med breda sökningar för att sedan 
avgränsas mer och mer för att fånga in syftet så specifikt som möjligt. Dock blev 
sökningarna till en början antingen för vida eller för snäva så sökorden bearbetades 
innan den slutgiltiga sökningen. Om allt för snäva begrepp används i sökningarna 
kan träfflistan bli för kort, allt för vida begrepp kan däremot leda till att sökningarna 
inte ger relevanta artiklar, därför kan sökord bytas eller tas bort, flera sökord kan 
kombineras och trunkering kan användas. (Östlundh, 2012).  Den slutgiltiga 
sökningens sökord var: stroke*, patients*, life after*, experience*, change*, life*, 
couple*, caregiver*, partner*, TIA*. För att göra sökningen mer specifik 
kombinerades sökorden med de booleska operatorerna ”AND, OR och NOT” samt 
trunkering (*) (Karlsson, 2012). Sökningen har sammanfattats i bilaga 1. 
 
När sökningen gjorts lästes alla titlar och de artiklar som stämde överens med syftet 
och inklusions- och exklusionskriterier sparades. I Cinahl blev det 45 träffar varav 30 
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artiklar fortfarande var relevanta efter att ha läst alla titlar. Sedan lästes abstract för 
de 30 artiklarna för att kontrollera att de fortfarande stämde överens med syfte och 
inklusions- och exklusionskriterierna. Till exempel togs artiklar bort som var av 
mixad metod och/eller som belyste TIA och inte stroke. Efter detta återstod 14 
artiklar som sedan granskades i sin helhet och kvalitetsgranskades. I databasen 
PsychInfo blev det till en början 173 träffar varav 15 kvarstod efter lästa titlar i 
resultatlistan. Dessa artiklars abstract lästes och 8 kvarstod efter att syfte och 
inklusions- och exklusionskriterier kontrollerats.  
 
Från sökningen gick 22 artiklar till kvalitetsgranskning. När artiklarna lästes i sin 
helhet lästes också deras referenslistor varpå sekundärsökningar gjordes och två 
ytterligare artiklar gick till kvalitetsgranskning. Denna sekundärsökning är en effektiv 
metod för att hitta ytterligare användbar information om valt ämne (Östlundh, 2012). 
Totalt kvalitetsgranskades 24 artiklar, var av två artiklar hittades genom 
sekundärsökningen. Kvalitetsgranskningen gjordes utifrån mall framtagen vid 
avdelningen för omvårdnad, Hälsohögskolan i Jönköping, se bilaga 
2.  Kvalitetsgranskningen gjordes först av författarna var för sig för att sedan 
jämföras mellan författarna (Rosén, 2012). För att artikeln skulle bli godkänd krävdes 
det att alla punkter i del I besvarats med “ja”. Av de 24 artiklarna som 
kvalitetsgranskades föll 12 artiklar bort i del I, oftast på grund av att resultatet inte 
längre var relevant för vårt syfte efter djupare granskning. De 12 som blev godkända i 
steg I gick vidare till steg II. I steg två var maxpoäng åtta. 10 artiklar fick åtta poäng 
och två artiklar fick sju poäng vilket värderades till hög kvalitet av författarna. De 12 
godkända artiklarna ligger till grund för resultatet och har presenterats i en matris 
enligt Friberg, (2012a), se bilaga 3. 
	  

Dataanalys	  
Artiklarna analyserades med inspiration av Fribergs (2012c) fem-stegsmodell. 
Analysen började med att författarna på var sitt håll läste igenom artiklarna för att få 
en helhetsbild över innehållet (steg 1). Olika studier kan vara uppbyggda på olika sätt, 
därför lästes artiklarna med ett helhetstänk och en öppenhet (Friberg, 2012c). 
Nyckelfynden som svarade till syftet hittades genom att författarna studerade 
artiklarnas resultat. Här användes överstrykningspennor i olika färger för att 
gruppera de olika fynden i artiklarna (steg 2 & 3). Med hjälp av 
överstrykningspennorna gick det att fånga in upplevelser som svarade mot syftet. 
Utifrån överstrykningarna skrevs nyckelfynden ner på pappersark för att få en tydlig 
bild över varje artikel. Nyckelfynden som identifierades var till exempel fysiska och 
psykiska förändringar, sociala relationer och det vardagliga livet. Detta gjordes på var 
sitt håll för att författarna inte skulle påverkas av varandra, och för att få två olika 
perspektiv att jämföra. Efter den självständiga analysen träffades författarna för att 
jämföra nyckelfynden som hittats och där med identifiera likheter och skillnader i 
artiklarnas resultat. Författarna var överens och hade hittat liknande fynd som sedan 
kunde slås ihop till ett resultat. Utifrån likheterna arbetades nya kategorier med 
subkategorier fram (steg 4). Under detta steg var det viktigt att hela tiden ha syftet i 
åtanke då det annars är lätt att fokusera på oviktiga saker i sammanhanget och 
glömma av helheten (Friberg, 2012c). I det sista steget (steg 5), som var resultatet, 
skrevs kategorierna och subkategorierna ner på ett beskrivande sätt. När artiklarna 
analyserades blev det tydligt att livet förändras inom många områden för personer 
som insjuknat i stroke. 
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Etiska	  överväganden	  
Då en litteraturöversikt genomfördes krävdes inget etiskt tillstånd. Dock skulle alla 
artiklar som används i resultatet vara etiskt granskade av en etisk kommitté 
(Forsberg & Wengström, 2008; Polit & Beck, 2008). Vid kvalitetsgranskning 
kontrollerades om artiklarna var etiskt godkända, alla artiklar som granskades var 
godkända och ingen föll bort på grund av att de saknade etiska överväganden eller 
etiskt godkännande. Resultatet har återgetts objektivt utan inslag av egna 
värderingar, detta för att resultatet skulle bli så trovärdigt som möjligt (Kjellström, 
2015).  
 

 

Resultat 

 
Figur 1 Huvudkategorier och underkategorier. 
 
Livet förändras inom många områden för personer som insjuknat i stroke. Detta 
redovisas utifrån följande två kategorier: Begränsningar i det dagliga livet och 
integrering i det nya livet. Den första kategorin innehåller tre underkategorier; en 
förändrad kropp och själ, en social tillbakadragenhet och ett beroende av andra. Den 
andra kategorin innehåller två underkategorier; Att finna en ny livsstil och att känna 
hopp. 

Begränsningar	  i	  det	  dagliga	  livet	  
Denna kategori beskriver hur personer som insjuknat i stroke upplever 
begränsningar i det dagliga livet på många olika plan. De områden som identifierades 
var förändringar i kropp och själ, social tillbakadragenhet och att vara beroende av 
andra. 
 

En	  förändrad	  kropp	  och	  själ 
Att få en stroke förändrar den fysiska förmågan drastiskt, vilket gör att personer som 
insjuknar i stroke upplever en konflikt mellan kroppen och självkänslan (Arntzen, 
Borg & Hamran, 2015; Williams & Murray, 2012). Personerna distanserar sig ofta 
ifrån kroppen genom att se den som ett objekt eller prata om den i tredje person 
eftersom de inte upplever att den är en del av jaget (Arntzen et al. 2015; Eilertsen, 
Kirkevold & Bjork, 2010; Taule, Strand, Skouen & Råheim, 2015). Att inte längre vara 
kapabel till att utföra vardagliga och andra aktiviteter som tidigare togs förgivet, 
upplevs som en chock och som svårt att acceptera i början för de som insjuknar 
(Anderson & Whitfield, 2012; Carlsson, Ehrenberg & Ehnfors, 2004; Taule et al. 
2015; Williams & Murray, 2012). Många försöker intala sig själva att följderna efter 

Begränsningar i 
det dagliga livet 

En förändrad 
kropp och själ 

En social 
tillbakadragenhet 

Ett beroende av 
andra 

Integrering i det 
nya livet 

Att finna en ny 
livsstil Att känna hopp 
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stroke är tillfälliga och att kroppsliga förmågor kommer att komma tillbaka, medan 
andra accepterar det och försöker finna andra vägar att leva det nya livet (Arntzen et 
al. 2015; Taule et al. 2015). Efter insjuknandet upplever flera personer att kroppen är 
opålitlig, oförutsägbar, obehaglig och mer sårbar och därför förlitar de sig inte på 
kroppen som förr (Anderson & Whitfield 2012; Eilertsen et al. 2010; Pallesen 2014; 
Taule et al. 2015). Önskan att få tillbaka det gamla livet är även vanligt 
förekommande, vilket sedan leder till att personer ställer högre krav på sig själva än 
vad de är kapabla till. På grund av detta undviker många att prata om sin 
sjukdomstid med andra, personerna upplever att detta är ett sätt att gå vidare och 
glömma sjukdomstiden (Arntzen et al. 2015; Hjelmblink & Holmstrom, 2006; White, 
MacKenzie, Magin & Pollack, 2008). På grund av kroppsliga begränsningar är det 
många som lever mer inaktiva liv till skillnad från deras tidigare liv, de upplever 
dessutom att det är svårt att vara spontan, eftersom de flesta aktiviteter kräver 
planering, tar längre tid och kräver mer energi än förut, vilket gör att de känner sig 
väldigt begränsade (Arntzen et al. 2015; Dalvandi, Heikkilä, Maddah, Khankeh & 
Ekman, 2010; Pallesen, 2014; Williams & Murray, 2012; White et al. 2008a). Många 
upplever även kroppsliga smärtor efter stroke vilket kan upplevas som påfrestande. 
Förlusten av kroppsliga funktioner leder till en begränsning av aktiviteter i det 
dagliga livet. Det nya livet består ofta av färre aktiviteter, förändrade vanor och en 
skillnad mellan vad de kan göra och vad de vill göra (Carlsson et al. 2004; Taule et al. 
2015). 
 
Att inte längre kunna utföra aktiviteter som hade stor betydelse för självkänslan, gör 
att det blir en identitetsförlust och en upplevelse av frustration som påverkar 
livskvalitén negativt och även sänker självförtroendet (Arntzen et al. 2015; Anderson 
& Whitfield, 2012; Eilertsen et al. 2010; Horne, Lincoln, Preston & Logan, 2014; 
Taule et al. 2015; White et al. 2008a; White et al. 2008b; Williams & Murray, 
2012).  I början upplever personerna en stor rädsla över flera olika saker, så som att 
få en ny stroke, att ramla samt både skam och rädsla kring hur människor runt 
omkring sig ser på en, detta gör att de tar avstånd från vissa aktiviteter (Horne et al. 
2014; Pallesen, 2014; Taule et al. 2015; Williams & Murray, 2012; White et al. 2008a; 
White et al. 2008b).  
 
Att insjunka i stroke leder till att självbilden och självförtroendet försämras (Horne et 
al. 2014; Taule et al. 2015). Detta har mycket att göra med de roller personerna 
upplevde att de hade innan insjuknade jämfört med hur livet ser ut efter. Personerna 
identifierar sig fortfarande med vilka de var innan insjuknandet i stroke och den 
bilden stämmer oftast inte överens med vilka de blir efter insjuknade då det är vanligt 
med funktionsnedsättningar vilket bidrar till svårigheter att utföra meningsfulla 
aktiviteter. Meningsfulla aktiviteter kan vara till exempel ett trivsamt arbete, umgås 
med familj och vänner och kunna ta tillvara på sina intressen (Anderson & Whitfield, 
2012; Horne et al. 2014; Pallesen, 2014). De personer som upplevde självkänslan som 
god hade lyckats hitta nya meningsfulla roller i livet som passade bättre i den nya 
situationen. Känslan av att vara förändrad och inte som alla andra gör att många drar 
sig från att göra saker de egentligen vill (Anderson & Withfield, 2012). 
 
När personerna gör framsteg och uppnår de mål de har satt upp för sig själva visade 
det sig att självförtroendet ökar. En känsla av lycka och tillfredsställelse uppstår när 
personerna känner att kroppen återhämtar sig som förväntat och de där med kan 
kontrollera den och förlita sig på den igen (Horne et al. 2014; Taule et al. 2015; 
Williams & Murray, 2012). 
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En	  social	  tillbakadragenhet	  
Det visade sig att sociala positioner förändras. Flera personer upplever att personer 
runt om kring har förutfattade meningar om vad stroke innebär, och där med 
upplever många att de inte har lika mycket att säga till om längre, folk lyssnar inte på 
en på samma sätt som tidigare. Detta sänker självförtroendet och gör att många inte 
vågar ta lika mycket plats som innan (Anderson & Whitfield, 2012). 
	  
Efter insjuknandet upplever många att de inte är samma personer som förr. Förlust 
av förmågor som till exempel gångsvårigheter, trötthet och tal- och språksvårigheter 
gör att de ofta känner sig sårbara i interaktion med andra, vilket resulterar i att de 
undviker situationer där folk tycker synd om en eller ser en som annorlunda, vilket 
även gör att de känner ångest över att vara bland människor (Arntzen et al. 2015; 
Anderson & Whitfield, 2012; Dalvandi et al. 2010; Taule et al. 2015). Miljöer som inte 
kan kontrolleras upplevs som skrämmande och därför väljer många att istället stanna 
i hemmet där konsekvenserna av ett misslyckande blir mindre påtagliga, detta leder i 
vissa fall till social isolering (Horne et al. 2014; Taule et al. 2015; Pallesen, 2014; 
White et al. 2008a). Rädslan över att komma ut bland folk är ett problem som är 
svårt att lösa för många, men positiv uppmuntran från andra är en stor hjälp för att 
delvis komma över rädslan (Horne et al. 2014).  
 
Att inte längre kunna göra olika aktiviteter som gjordes innan insjuknandet gör att 
många förlorar en del av sitt sociala nätverk och påverkar livskvalitén negativt 
(Anderson & Whitfield, 2012; Arntzen et al. 2015; Williams & Murray, 2012; White et 
al. 2008b). Tanken över hur andra ser på ens hälsa är ofta en stor oro och ger en 
känsla av frustration och skam när andra kan se dem kämpa med kognitiva förmågor 
som att hålla koncentrationen, få ut ord eller komma ihåg (Anderson & Whitfield, 
2012; Dalvandi et al. 2010; Taule et al. 2015). Svårigheter att transportera sig till 
platser och aktiviteter är inte heller lika enkelt som det var förut (White et al. 2008a). 
Vissa personer har försökt återgå till aktiviteter de tyckte om innan, men sedan 
upptäckt att det är mer krävande och glädjen över att exempelvis promenera har 
bleknat, vilket kan kännas som en förlust av frihet (Taule et al. 2015). Nedsatt ork gör 
även att personerna undviker platser med stora folkmassor och mycket ljud, samt går 
ifrån tidigare innan de blir utslitna, vilket påverkar deltagande i sociala sammanhang 
negativt (Arntzen et al. 2015; Taule et al. 2015).  

Ett	  beroende	  av	  andra	  
För att känna sig tillfreds med livet är det av central vikt att kunna känna kontroll, 
uppleva autonomi och integritet. Efter stroke är detta dock ovanligt eftersom många 
behöver stöd och hjälp från andra (Pallesen, 2014). Beroende på strokens omfattning 
blir personerna som drabbats mer eller mindre beroende av andra för att få livet att 
gå ihop (Arntzen et al. 2015; Dalvandi et al. 2010; White et al. 2008a; White et al. 
2008b). Vardagliga saker som innan togs för givet går inte längre att utföra på egen 
hand. Många upplever svårigheter med allmän daglig livsföring (ADL) då de ofta 
behöver hjälp med påklädning, hygienen och städning. (Horne et al. 2014; White et 
al. 2008b). I många fall är det partnern som får ta detta ansvar medan några får hjälp 
av till exempel hemtjänsten eller personlig assistent (Arntzen et al. 2015). 
 
Ätsvårigheter är en vanlig komplikation efter stroke, och många upplever det svårt att 
vara beroende av andra då detta tenderar att framkalla en känsla av att vara en börda 
(Carlsson et al. 2004; Dalvandi et al. 2010). Ätandet är en naturlig del av livet som för 
många har spelat en viktig roll och det upplevs som ett stort nederlag när 
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funktionsnedsättningarna efter stroke gör att personen inte längre kan laga mat själv 
och när någon måste hjälpa till med matning (Carlsson et al. 2004). Förutom att bli 
beroende utav andra personer blir även många beroende av hjälpmedel såsom 
rullstol och andra gånghjälpmedel (Pallesen, 2014; Williams & Murray, 2013). 
 

Integrering	  i	  det	  nya	  livet	   
Denna kategori handlar om hur personerna som insjuknat i stroke går vidare med 
sina liv en tid efter insjuknandet och skapar en ny meningsfull vardag med aktiviteter 
och relationer anpassade efter den nya situationen. 
 

Att	  finna	  en	  ny	  livsstil	  
Många hittar nya sätt att använda sin kropp för att kunna utföra fysiska aktiviteter på 
ett tryggt sätt och hittar även andra hjälpmedel för att underlätta vardagen. Det nya 
livet består mycket av att finna nya lösningar till vardagliga dilemman som uppstår 
(Arntzen et al. 2015; Pallesen, 2014; Williams & Murray, 2012; White et al. 2008a). 
Många accepterar att dagarna kräver struktur och planering och att de inte längre 
kan vara på platser med stora folkmassor (Arntzen et al. 2015). Hur personerna 
förhåller sig till den nya kroppen förändras ständigt i samspel med självkänslan, 
medvetenheten om kroppen och deltagande i det vardagliga livet (Arntzen et al. 
2015). Många upptäcker även att sociala relationer, miljön, omständigheter, timing 
och initiativ från de själva är en central roll kring processen av integrering och 
utveckling till den nya livsstilen (Arntzen et al. 2015; Pallesen, 2014). 
 
Personerna upplever ofta att de är tvungna att “börja om på nytt” efter sin stroke. 
Eftersom många inte längre kan utföra aktiviteter på samma sätt som innan måste 
alternativa lösningar hittas, en process som ofta tar lång tid. För att lyckas är det 
viktigt att sätta upp små delmål för sig själv som är realistiska och rimliga att klara. 
En kvinna som gillade att laga mat börjar med att försöka sig på att göra en kopp te, 
när hon lyckas med detta antar hon sig större och större uppgifter i köket för att 
sedan kunna börja laga mat igen. Det upplevdes även som viktigt att ha personer runt 
omkring som stöttade och trodde på en men även utmanade en. Många tycker det är 
svårt att ta initiativ om det inte finns personer som pushar på i vardagen och finns 
där som stöd (Horne et al. 2014; Pallesen, 2014; Williams & Murray, 2012). 
 
Många beskriver hur de efter sin stroke ändrat hela sin livssyn. Upplevelsen av att 
livet är hotat får många att byta prioriteringar (Eilertsen et al. 2010; Pallesen, 2014; 
Williams & Murray, 2012). En man beskriver hur han börjar ta hand mer om sig själv 
och börjar leva mer hälsosamt. Han äter hälsosammare, tränar mer och stressar 
mindre (Pallesen, 2014). Flera börjar värdera sina relationer med nära och kära allt 
mer och strunta i materiella ting och arbete. Att få umgås med partner, barn och 
barnbarn sågs av många som de största ljusglimtarna i livet. Även intressen ändras 
till sådana som är mer anpassade för den nya kroppen och livssituationen (Arntzen et 
al. 2015; White et al. 2008a). En man beskriver att hans största intresse är att läsa 
böcker, något han aldrig gjorde innan han insjuknade i stroke (Anderson & Whitfield, 
2012). Med nya aktiviteter kommer även nya bekantskaper, många slutar umgås med 
gamla vänner och hittar i stället nya sociala sammanhang att ingå i. Att ha vänner i 
samma situation ses som mycket positivt då många upplever att de förstår varandra 
på ett annat sätt och kan jämföra framsteg och begränsningar (White et al. 2008a).  
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Att	  känna	  hopp	  
Att känna hopp ses som en central faktor för att kunna gå vidare med livet efter 
stroke (Horne et al. 2014). Humor, uppmuntran och empati från andra fick 
personerna att tro på sig själva, vilket förbättrade deras rehabilitering (Horne et al. 
2014). Vissa beskriver att stöttning från omgivningen ger hopp, men andra beskriver 
att frånvaro av positiv stöttning från andra fick dem att finna inre styrka hos sig 
själva (Andeson & Whitfield, 2012; Horne et al. 2014; Pallesen, 2014;White et al. 
2008a; White et al. 2008b). Många fann hopp och inre styrka för att hantera den nya 
situationen genom att vända sig till sin religiösa tro (Dalvandi et al. 2010; Williams & 
Murray, 2012; White et al. 2008a; White et al. 2008b). Att uppleva hopp innebar för 
många att leva för andra och finnas där när deras nära och kära uppnår milstolpar i 
livet (White et al. 2008a; White et al. 2008b) 
 

Diskussion 

Metoddiskussion 
För att bedöma en studies vetenskapliga kvalitet eller tillförlitlighet kan metoden 
diskuteras utifrån begreppen trovärdighet, pålitlighet, bekräftelsebarhet och 
överförbarhet (Wallengren & Henricson, 2012). 
 
Syftet med arbetet var att beskriva upplevelser av en förändrad livssituation för 
personer som insjuknat i stroke. En litteraturöversikt gjordes vilket är passande i 
sammanhanget då litteraturöversikter lämpar sig för breda frågeställningar och för 
att sammanställa redan befintlig forskning inom ett område (Segesten, 2012). 
Artiklar valdes som analysmaterial till arbetet. Detta eftersom sjuksköterskan ska 
arbeta evidensbaserat, och vetenskaplig information finns framför allt i vetenskapliga 
artiklar (Karlsson, 2012). Kvalitativa artiklar användes i litteraturöversikten, något 
som passade bra då kvalitativa artiklar syftar till att beskriva personers levda 
upplevelser och erfarenheter kring ett fenomen, i detta fall upplevelser efter stroke 
(Segesten, 2012). Induktiv ansats ansågs vara mest relevant att använda eftersom 
målet med studien var att observera och studera de olika fenomenen som tas upp i 
resultatartiklarna så förutsättningslöst som möjligt och utifrån detta skapa en egen 
bild av området (Priebe & Landström, 2012). Transition valdes som teoretiskt 
utgångspunkt eftersom det passade bra till fenomenet som skulle undersökas, som 
var personers upplevelser efter stroke. Problemformulering och den teoretiska 
utgångspunkten har därmed en relation till varandra och kan integreras, då livet efter 
stroke blir en förändringsprocess för personerna som insjuknar (Henricson, 2012b). 
Begreppet transition användes inte i analysen utan användes som en hjälp att tolka 
resultatet. 
 
Litteraturöversikten inriktades på personerna som insjuknat i stroke, och inte deras 
anhöriga. Det hade dock varit intressant att även inkludera anhörigas perspektiv då 
livsförändringen även drabbar de anhöriga. På grund av att det finns så mycket 
publicerat om stroke var vi tvungna att begränsa oss till personernas perspektiv, 
annars finns det risk för att materialet blir för brett och därmed minskat arbetets 
pålitlighet (Henricson, 2012b). I vissa artiklar fanns dock anhörigas perspektiv med 
till en liten del, i dessa studier valdes att inte lägga vikt vid intervjuer med anhöriga. 
Andra begränsningar som gjordes i sökningen var att endast inkludera artiklar som 
var skrivna år 2005 och framåt. Detta gjordes dels för att inte få för gammal 
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forskning och dels för att inte få för många träffar. Forskningen kring stroke går hela 
tiden framåt och vi ansåg att artiklar från 2005 skulle ge tillräckligt ny forskning. Att 
begränsa sökningen till peer reviewed ökar trovärdigheten för studien då detta är ett 
sätt att säkerställa att studien är vetenskapligt granskad (Östlundh, 2012). Det valdes 
att bara inkludera studier där man studerat personer över 18 år då barn inte skulle 
studeras i detta arbete, det valdes att endast fokuseras på vuxna personer. Personerna 
som studerades skulle också ha insjuknat i stroke tidigast sex månader innan studien 
gjordes. Detta för att författarna hade en hypotes om att det tar tid för individer att 
smälta in sin nya situation efter insjuknandet och att komma tillbaka till hemmiljön.  
 
Två databaser ansågs vara tillräckligt att använda då tillräckligt med material fanns, 
dock skulle man kunna fler databaser kunnat användas för att försäkra sig om att inte 
gå miste om viktiga studier. Att söka i fler än en databas stärker studiens trovärdighet 
då chansen ökar att finna artiklar som är relevanta (Henricson, 2012b). Då det fanns 
mycket material som handlade om stroke, var det svårt att hitta rätt sökord och hur 
man skulle kombinera de för att hitta artiklar som svarade till syftet, därmed fick 
sökorden ändras, då det antingen blev för många eller för få träffar, men också för att 
träffarna inte var relevanta för syftet. Trots relevanta sökord, kom det fler träffar som 
inte svarade på syftet men med hjälp av bestämda inklusions- och exklusionskriterier 
kunde dessa sållas bort på ett systematiskt sätt och till slut hittades de artiklar som 
kunde användas till resultatet (Henricson, 2012b). Om det rådde osäkerhet kring 
någon artikel gällande syfte, inklusions- och exklusionskriterier gick denna vidare för 
vidare granskning och bedömning. Detta för att inte sålla bort någon artikel som 
borde vara med, eller ta med någon artikel som borde sållats bort (Rosén, 2012). 
Boolesk sökning och trunkering användes vid sökningen för att specificera sökningen 
och inte missa artiklar som hade något annat ordslut (Östlundh, 2012). 
 
Efter att artiklar sökts fram kvalitetsgranskades dessa för att säkerställa den 
vetenskapliga kvalitén. (Henricson, 2012b). Det är författarens eget ansvar att 
säkerställa kvalitén i ett forskningsarbete. En mall för detta användes (bilaga 3) då 
författarna på egen hand inte har tillräckligt med kunskap om hur man avgör en 
studies vetenskapliga kvalité (Wallengren & Henricson, 2012). Att använda sig av en 
granskningsmall är en styrka som ökar trovärdigheten och är till stor hjälp. Det är en 
form av checklista med kvalitetskriterier som är viktiga att ta hänsyn till (Rosén, 
2012). Kvalitetsmallen som användes hade inget rangordningssystem som beskrev 
hur många poäng en artikel skulle ha för att bedömas ha hög kvalitet, vilket gjorde 
det svårt att avgöra bedömningens värde. Mallen var uppbyggd i två delar, varav i del 
I var artikeln tvungen att stämma överens med samtliga 4 frågeställningar för att bli 
godkänd. I del II fanns åtta frågor. 10 artiklar stämde överens med samtliga 
frågeställningar, därför bedömdes alla artiklar vara av hög kvalitét, dock med 
medvetenhet om komplexiteten i att det ej fanns ett poängsystem att gå efter (Rosén, 
2012). Vid kvalitetsgranskningen kollades artiklarnas referenslistor igenom vilket 
resulterade i en sekundärsökning som slutade med två artiklar som efter 
kvalitetsgranskning ingick i resultatet. Sekundärsökningar är ett sätt att inte gå miste 
om ytterligare relevanta artiklar som svarar på syftet (Östlundh, 2012). 
Kvalitetsgranskningen gjordes på var sitt håll av författarna, vilket stärker 
trovärdigheten i arbetet.  Det är en styrka att vara två författare (Wallengren & 
Henricson, 2012). Dock var det första gången ett examensarbete skrevs vilket kan 
göra att arbetets trovärdighet minskar. Både kvalitetsgranskningar och analysen har 
dock gjorts på var sitt håll vilket minskar risken till att författarna kan ha påverkat 
varandras åsikter. Vid kvalitetsgranskningen kontrollerade även författarna om 
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artiklarna var etiskt godkända av etisk kommitté för att ytterligare öka kvalitéten på 
arbetet (Forsberg & Wengström, 2008). 
 
En styrka som ökar trovärdigheten och pålitligheten i arbetet är att någon 
utomstående har granskat arbetet systematiskt, vilket är författarnas handledare 
samt studiekamrater som har opponerat. Författarna har även refererat noggrant för 
att lätt kunna hitta originalartiklar som använts i resultatet genom att använda sig av 
en matris som innehåller dessa artiklar samt markerat dem i referenslistan 
(Wallengren & Henricson, 2012). Alla artiklar som använts i resultatet var skrivna på 
engelska, där vissa meningar och ord var svåra att förstå, därmed var vi tvungna att 
använda oss av ett lexikon vilket kan sänka tillförlitligheten i arbetet, då det inte är 
säkert att översättningen är korrekt. Genom reflektion och diskussion mellan 
författarna minskade risken för misstolkningar och egna tolkningar av texten, vilket 
ökar tillförlitligheten i arbetet (Henricsson, 2012a). 
 
Vid skrivande av examensarbete finns det alltid en risk att författarnas förförståelse 
påverkar resultatet, då författarna alltid har med sig kunskap och erfarenheter sedan 
tidigare (Wallenberg & Henricson, 2012). För att minska denna risk har analysen 
skett så textnära som möjligt men det går inte att garantera att förförståelsen inte har 
påverkat analysen (Wallenberg & Henricson, 2012). 
 
En studies kvalitét eller tillförlitlighet innefattar även begreppet överförbarhet. 
Överförbarhet innebär i vilken utsträckning resultatet kan föras över till andra 
grupper och kontexter (Wallengren & Henricson, 2012). Resultatartiklarna i studien 
kommer från en rad olika länder: Sverige, Danmark, Norge, England, Kanada och 
Iran vilket kan göra det svårt att föra över resultatet till en population i Sverige. Detta 
på grund av att förhållandena ser olika ut gällande välfärd och sjukvårdssystem i 
jämförelse mellan till exempel Asien och Sverige. Dock var majoriteten av studierna 
gjorda i länder som kan jämföras med Sverige och arbetets resultat, upplevelser av att 
drabbas av stroke, kan därför vara överförbara till liknande sammanhang.  
 
Till en början utformades två huvudkategorier varav den första huvudkategorin 
innehöll fyra underkategorier. Den första huvudkategorin var begränsningar i det 
dagliga livet med underkategorierna kroppsliga förändringar, social 
tillbakadragenhet, att vara beroende av andra och en förändrad 
självkänsla/självbild. Den andra huvudkategorin var integrering i det nya livet. 
Dessa arbetades dock om då författarna upptäckte att kropp och själ inte kan skiljas 
åt, och självkänsla hänger ihop med själen. De nya underkategorierna till första 
huvudkategorin (begränsningar i det dagliga livet) blev därför en förändrad kropp 
och själ, en social tillbakadragenhet, ett beroende av andra. Den andra 
huvudkategorin förblev den samma, integrering i det nya livet med två 
underkategorier; att finna en ny livsstil och att känna hopp. 
 

Resultatdiskussion 
Resultatet visar att livet efter att ha insjuknat i stroke förändras. Upplevelser av 
begränsningar i det dagliga livet, såsom förändringar i kropp och själ, social 
tillbakadragenhet och ett beroende av andra framkom. Även upplevelser av hur det är 
att integreras i det nya livet efter stroke. 
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I början var det svårt att acceptera att inte längre kunna utföra gamla aktiviteter som 
var en central del av identiteten. Direkt efter insjuknandet sågs kroppen som 
främmande, sårbar, oförutsägbar och otillförlitlig, vilket innebar upplevelser av en 
konflikt mellan kroppen och självkänslan. På grund av kroppsliga begränsningar 
kunde den som drabbats av en stroke inte längre vara spontan och levde ett mindre 
aktivt och socialt liv jämfört med tidigare, vilket ledde till en känsla av frustration. 
Detta överensstämmer med Kvigne och Kirkevolds (2003) studie där deltagarna, som 
var kvinnor som insjuknat i stroke, också upplevde att kroppen var sårbar, 
oförutsägbar och opålitlig och att de delvis inte kunde kontrollera den och att den 
begränsade dem från att utföra tidigare aktiviteter.  
 
Resultatet visade att efter insjuknandet drog personerna sig tillbaka från sitt sociala 
liv på grund av flera olika faktorer. Många var rädda över tanken av hur andra 
personer runt omkring såg på dem och de kände sig annorlunda jämfört med andra, 
vilket skapade ångest över att träffa folk. Funktionshinder som 
koncentrationssvårigheter och utmattning gjorde att många undvek platser med 
folkmassor och tackade nej till evenemang. En studie av Kirkevold, Christensen, 
Andersen, Johansen och Harder (2011)  som fokuserar på trötthet efter stroke, 
beskriver att tröttheten efter stroke inte är på samma sätt som det var innan 
insjuknandet, deltagarna beskriver dessutom att de kände konstant trötthet som 
begränsade dem från sitt sociala- och vardagliga liv. Flinn och Stube (2010) Beskriver 
även i en studie att tröttheten gör att många personer upplever det svårt att komma 
igång med fysisk rehabilitering och social integration. Trots att flera studier tog upp 
förändringar i sociala relationer var det få som beskrev upplevelser av förändringar i 
det sexuella livet. Detta är dock något som har belysts i andra studier där sexuella 
problem kopplas samman med den trötthet och utmattning de flesta upplever efter 
stroke (Vogelsang et al. 2013; Yilmaz, Gumus & Yilmaz, 2013; Rosenbaum, Vadas & 
Kalichman, 2014). 
 
I resultatet framkom även att förlust av roller var kopplad till självbilden och 
självförtroendet, där många försökte komma tillbaka till sina dåvarande roller men 
upptäckte att det var för krävande. Detta kan jämföras med en studie som beskriver 
hur körförmågan var starkt kopplad till självbilden och när deltagarna blev 
rekommenderade att inte längre köra bil blev det en stor förödelse och en kränkning 
mot deras självbestämmande (Patomella, Johansson, Tham, 2009). Annan forskning, 
där kopplingen mellan självbild och yrkesroll undersöktes, visar att om yrkesrollen 
var starkt kopplad till självbilden så ökade chansen att personen som drabbats av 
stroke återvände till sitt arbete (Alaszewski, Alaszewski, Potter & Penhale, 2006).   
 
Resultatet visar att många satte egna mål i vardagen och när de klarade dem ökade 
självförtroendet och de upplevde en känsla av tillfredställelse.  Detta styrks av en 
studie av Kralik, Visentin och Loon (2005), som visar på vikten av att ha små mål att 
sträva mot genom nya strategier för att nå en positiv transition. För att transitionen 
ska bli positiv menar de också att personen behöver rekonstruera sin självkänsla till 
en självkänsla som bättre passar det nya jaget. Även Pringle, Drummond och 
McLafferty (2013) beskriver att personer som insjuknat i stroke under den första 
tiden försöker hitta sig själva igen, bygga upp sin självkänsla. De beskriver även att 
för att kunna gå vidare i livet efter stroken ville personerna prata om sin stroke och 
hur sjukdomstiden var. Detta skiljer sig från resultatet i detta arbete där personerna 
oftast säger att de helst vill glömma det som hänt och inte prata om det. 
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I resultatet framkommer att personerna på ett eller annat sätt gick vidare med sina liv 
efter sin stroke och skapade en ny meningsfull vardag på ett sätt som passade dem. 
Känslan av att “börja om på nytt” var ibland svår, men integreringen i det nya livet 
visade sig bli enklare med hjälp av acceptans av den nya situationen, stöttande 
personer i sin närhet och nya vardagliga aktiviteter. Vägen mellan insjuknande och 
ett nytt fungerade liv upplevdes som en lång process. Många beskrev stroke som en 
stor vändpunkt i livet och beskrev “livet innan” och “livet efter”. Detta kan tolkas med 
hjälp av Schumacher och Meleis (1994) teori om transition, där stroke kan ses som en 
händelse som förändrar livet, följt av en process som leder fram till en nystart i livet, 
eller som resultatet beskriver, integrering i det nya livet. Transitionen behöver dock 
inte alltid ha en positiv utgång (Chick & Meleis, 1986). Detta är något som också 
syntes i resultatet. Personernas integrering i det nya livet blev olika beroende på hur 
deras “process” såg ut och vilka förutsättningar de hade för en god integrering. 
Gemensamt var upplevelser av någon form av transition, många på flera olika plan: 
en förändrad kropp och själ, en social tillbakadragenhet och ett beroende av andra. 
Gemensamt var också att personerna var medvetna om att det hade skett en 
förändring. Detta är något som Meleis (2007) beskriver som centralt för att 
transitionen ska få en positiv utgång. Resultatet pekar på att medvetenheten om 
förändringarna ledde till försök att hitta nya strategier för att lösa vardagliga 
problem. Detta har även beskrivits av Vogelsang et al. (2013) i en studie där 
upplevelser av transition beskrivs efter stroke. 
 
En av resultatartiklarna var gjord i Iran och den visade att personerna upplevde det 
svårare att komma tillbaka till en fungerande vardag i jämförelse med studierna som 
var gjorda i de västerländska länderna. De upplevde att välfärden hindrade dem från 
en optimal rehabilitering då vården ofta kostar mycket pengar om man inte har 
sociala försäkringar och dylikt. Detta gör det tydligt att transitionens utgång blir 
annorlunda med olika förutsättningar, i detta fall ekonomi och välfärd (Chick & 
Meleis, 1986). 
 
I resultatet framkommer det att det är viktigt för personer som insjuknar i stroke att 
ha ett socialt nätverk, att kunna hitta nya strategier, finna hopp och kontroll över sitt 
nya liv. Genom sjuksköterskans fyra funktioner som enligt Kirkevold (1997) är en 
förklarande, en stödjande, en integrerande och en bevarande funktion, kan personer 
som insjuknat i stroke få det stöd och den uppmuntran som de upplevde som centralt 
för att kunna hitta en ny meningsfull livsstil.  
 
I forskning där transition undersöks mer specifikt påtalas att ökad kunskap om 
transitionsprocessen kan bidra till större förståelse bland sjuksköterskor för 
personers anpassning till ett nytt liv efter sjukdom, och därmed även leda till en 
förbättring av vården (Kralik et al. 2005). Resultatet i denna studie visar att personer 
upplever förändringar i livssituationen långt efter att de insjuknat i stroke. Därför bör 
framtida forskning fokusera på att belysa personer flera år efter insjuknandet i stroke, 
inte bara i den akuta fasen. 
 

Slutsatser 

Genom denna litteraturstudie har författarna fått ökade kunskaper om upplevelserna 
av en förändrad livssituation för personer som insjuknat i stroke. Resultatet visar att 
personer som insjuknat i stroke upplever en stor förändring i livssituationen inom 
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många olika plan. De områden som personerna upplever som förändrade är kroppen 
och själ, den sociala situationen och självständigheten, tillsammans bidrar dessa till 
en utmaning i det dagliga livet. Resultatet visar även att personerna ofta hittar 
meningen med livet igen, efter en tid. Centrala faktorer för att finna mening är att ha 
ett stöttande socialt nätverk, kreativt tänkande för att lösa problem i vardagen där 
små mål är viktiga för självkänslan. Många personer blir förändrade efter sin stroke 
och uppskattar livet mer i sin enkelhet och byter prioriteringar från materiella ting 
och arbete till att lägga mer fokus på familj och sin egen hälsa. Processen från 
insjuknande till integrering i det nya livet kan ses utifrån teorin om transition. 
Transitionsprocessen ter sig olika beroende på vilka förutsättningar och resurser 
personer har. Bra förutsättningar och resurser kan vara tillgång till sjukvård, hopp, 
religiös tro och starkt socialt nätverk. Personlighet visade sig också spela en stor roll 
för utgången i transitionen, en positiv attityd gör det lättare att anpassa sig till den 
nya situationen. 
 

Förväntade kliniska implikationer 

För att omvårdnaden och rehabiliteringen efter stroke ska bli så bra som möjligt 
krävs det att sjuksköterskan har förståelse för att tiden efter insjuknande fram till 
integrering i det nya livet är en process som ser olika ut för olika personer. 
Personernas återhämtning är inte klar bara för att de skrivs ut från sjukhuset utan 
anpassningsprocessen pågår under en lång tid. Därför är det viktigt med flera 
uppföljningssamtal för att som sjuksköterska ta del av personernas resurser men 
också behov, för att veta vilka åtgärder som passar personen “här och nu”. 
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