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Bakgrund: Stroke är ett samlingsnamn för hjärninfarkt och hjärnblödning. Vid en stroke får 

inte hjärnan tillräckligt med syre och cellskador kan då uppstå. Varje år drabbas 100 000 

personer i Europa av stroke och det är en av de vanligaste orsakerna till att vuxna får 

funktionsnedsättningar. Funktionsnedsättningarna kan ha stor inverkan på patienternas 

vardagliga liv vilket gör att de behöver mycket stöd. Sjuksköterskans ansvar är att ge 

patienten information och öka patientens förståelse för sjukdomen. Syfte: Syftet är att 

beskriva patienters upplevda livskvalitet efter att ha drabbats av stroke. Metod: En 

litteraturbaserad studie som inkluderar 11 artiklar av både kvalitativa och kvantitativa 

ansatser. Resultat: I resultatet framkom tre kategorier; en förändrad kropp, psykiska och 

emotionella upplevelser och sociala relationers inverkan. Det framkom att den förändrade 

kroppen var svår att acceptera och många kände nedstämdhet. Aktiviteter som tidigare varit 

meningsfulla var svåra att utföra. Relationer förändrades då de upplevde att de inte blev 

förstådda. Informationen från vården upplevdes bristande. Konklusion: Studien visar att 

patienter upplever en försämrad livskvalitet efter stroke, vilket kan ge sjuksköterskor ökad 

förståelse och kunskap hur de kan möta en patient med stroke. Detta kan leda till att 

livskvaliteten ökar då patienternas behov tydliggörs.   
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Background: Stroke is a collective name for cerebral infarction and cerebral hemorrhage. 

In a stroke the brain does not get enough oxygen and cell damage can therefore arise. Every 

year, 100,000 people are affected by stroke in Europe and it is one of the most common 

causes of adults having disabilities. Functional disabilities can have a major impact on 

patients’ daily lives, which means that they need a lot of support. The nurse's responsibility 

is to provide the patient with information and increase the patient's understanding of the 

disease. Purpose: The purpose is to describe patients´ perceived quality of life after 

suffering from a stroke. Method: A literature based study that includes 11 articles of both 

qualitative and quantitative approaches. Results: The results revealed three categories; a 

changed body, mental and emotional experiences and the impact of social relations. It was 

found that the new body was difficult to accept and many felt depressed. Activities that were 

previously meaningful were difficult to perform. Relationships changed when they felt they 

were not understood. The information from the health and social care felt inadequate. 

Conclusion: The study shows that patients experience reduced quality of life after stroke. It 

can give nurses greater understanding and knowledge how they can meet a patient with 

stroke, that can lead to a higher quality of life when the needs of patients are clarified. 
 



 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 
INLEDNING ........................................................................................................................ 1 
BAKGRUND ........................................................................................................................ 1 

Stroke ................................................................................................................................. 1 
Hjärninfarkt .............................................................................................................................................. 1 
Hjärnblödning .......................................................................................................................................... 2 
Riskfaktorer .............................................................................................................................................. 2 

Behandling och rehabilitering ............................................................................................ 2 
Begränsningar och motgångar ........................................................................................... 3 
Kroppen ............................................................................................................................. 3 
Livskvalitet ........................................................................................................................ 4 
Sjuksköterskans ansvar ...................................................................................................... 4 

Orems teori ............................................................................................................................................... 4 
PROBLEMFORMULERING ............................................................................................ 5 
SYFTE ................................................................................................................................... 5 
METOD ................................................................................................................................ 6 

Urval .................................................................................................................................. 6 
Datainsamling .................................................................................................................... 6 

Analys ................................................................................................................................ 6 

Etiska överväganden .......................................................................................................... 7 
RESULTAT .......................................................................................................................... 8 

En förändrad kropp ............................................................................................................ 8 
Synliga förändringar ................................................................................................................................. 8 
Osynliga förändringar .............................................................................................................................. 9 

Psykiska och emotionella upplevelser ............................................................................. 10 
Rädsla för en ny stroke ........................................................................................................................... 10 
Förändrad tillvaro ................................................................................................................................... 10 
Smärta och trötthet ................................................................................................................................. 11 

Sociala relationers inverkan ............................................................................................. 11 
Brist på förståelse ................................................................................................................................... 11 
Betydelsen av emotionellt stöd............................................................................................................... 12 

Resultatsammanfattning ................................................................................................... 12 

DISKUSSION ..................................................................................................................... 13 
Metoddiskussion .............................................................................................................. 13 

Resultatdiskussion ........................................................................................................... 15 
En förändrad kropp ................................................................................................................................ 15 
Psykiska och emotionella upplevelser .................................................................................................... 16 
Sociala relationers inverkan ................................................................................................................... 17 

Konklusion ....................................................................................................................... 17 
Kliniska implikationer och förslag till utveckling av ämnet ............................................ 17 

REFERENSER ................................................................................................................... 19 

BILAGOR 

1. Sökmatris 

2. Granskningsmall 

3. Artikelöversikt 

4. Resultatöversikt  



1 

 

INLEDNING 

Stroke är en sjukdom som är vanligt förekommande i Sverige och världen över. För många 

av de som drabbas av stroke innebär det en påverkan på livskvaliteten. Livskvaliteten kan 

påverkas eftersom en stroke ofta medför fysiska och psykiska nedsättningar för den 

drabbade. Sjuksköterskor kommer med stor sannolikhet att träffa patienter som drabbats av 

stroke i olika vårdande sammanhang. Att studera valt område är därför av intresse då det kan 

generera en ökad kunskap och förståelse för hur patienterna upplever livskvalitet efter stroke. 

Kunskapen kan sedan användas för att lära ut till patienterna och deras närstående. 

Kunskapen skulle kunna bidra till att patienterna känner sig mer säkra på sin sjukdom och 

sig själva. Patienterna kan få ett minskat vårdbehov om kunskapen om egenvård och kunskap 

om kroppens egna begränsningar finns. 

BAKGRUND 

Stroke 

Stroke är ett samlingsnamn som inkluderar hjärninfarkt och hjärnblödning. Den här studien 

kommer att innefatta båda grupperna. Hjärninfarkt omfattar cerebrala tromboser och 

embolier. Hjärnblödning omfattar intracerebrala hematom och subarachnoidalblödning 

(Ericson & Ericson, 2012). Vid stroke drabbas hjärnan av bristande blodtillförsel vilket leder 

till att hjärnan inte får tillräckligt med syre som är nödvändigt för hjärnans funktion 

(Wikström, 2012). Om stroke åtgärdas snabbt är chansen att skadorna på hjärnan inte blir 

lika stora (Ericson & Ericson, 2012). Hankey (2016) beskriver att år 2010 drabbades cirka 

144 miljoner människor av stroke världen över, varav 33 miljoner dog till följd av sin stroke. 

Stroke är en av Sveriges folksjukdomar och varje år drabbas cirka 30 000 personer 

(Wikström, 2012; Hansson, Beckman, Wihlborg, Persson & Troein, 2013). Stroke är också 

den vanligaste orsaken till att vuxna får funktionsnedsättningar (Jönsson, 2012a). År 2012 

beräknades cirka 100 000 människor leva med någon form av nedsättning efter stroke i 

Sverige (Ericson & Ericson, 2012). Det finns inga större könsskillnader på vilka som drabbas 

av stroke, men däremot har skillnader kunnat påvisas för åldern vid insjuknandet. Män i snitt 

drabbas av stroke några år tidigare än vad kvinnorna gör (Jönsson, 2012a). 

Hjärninfarkt 

Enligt Wikström (2012) kan en hjärninfarkt uppstå av två orsaker, trombos eller emboli. 

Trombos innebär att en blodpropp bildas och täpper igen kärlet. Det kan bero på till exempel 

åderförkalkning, då fettinlagring fastnar i kärlet och skapar en trängning. Emboli är en 

blodpropp som färdats från ett annat ställe i kroppen och upp till hjärnan där den täpper igen 

kärlet (Wikström, 2012). Hjärninfarkt kan uppstå i olika delar av hjärnan, vilket då ger olika 

symtom och eventuellt bestående nedsättningar (Ericson & Ericson, 2012). Faktorer som 

kan spela in är vilken artär som är igentäppt, hur stor del av hjärnan som drabbats av 

syrebrist, om det är totalstopp i artären och under hur lång tid syrebristen kvarstår. 
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Symtomen som kan uppstå vid hjärninfarkt är bland annat yrsel, orkeslöshet, känselbortfall, 

afasi, muskelsvaghet, pares, illamående och kräkningar (Wikström, 2012). 

Hjärnblödning 

Enligt Wikström (2012) kan en hjärnblödning ske spontant eller vid trauma. De 

hjärnblödningar som kommer tas upp i studien är de blödningar som till största del sker 

spontant. En spontan blödning beror oftast på att ett aneurysm spricker. Det finns två 

undergrupper vid hjärnblödning; subarachnoidalblödning och intracerebral blödning. Vid en 

subarachnoidalblödning är blödningen belägen mellan arachnoidea och pia mater. Det första 

symtomet är plötslig kraftig isättande huvudvärk. Därefter kommer symtom som successiv 

medvetandesänkning, illamående och kräkningar (Wikström, 2012). Enligt Von Euler 

(2014) sker en intracerebral blödning inuti hjärnvävnaden. Symtomen för intracerebral 

blödning är huvudvärk, medvetandepåverkan, illamående och kräkningar. Övriga symtom 

som kan tillkomma beroende på hur stort område som är skadat är känselbortfall, 

medvetslöshet och total pares (Von Euler, 2014). 

Riskfaktorer 

Risken att drabbas av stroke ökar med hög ålder och från 75 år och uppåt ökar risken 

påtagligt (Ericson & Ericson, 2012). En annan icke påverkbar riskfaktor är kön, då män i 

större utsträckning drabbas av stroke i åldrarna under 75 år. Därefter sker en utjämning 

mellan könen. Ärftlighet är en riskfaktor som inte är möjlig att påverka. Den kan förklaras 

av olika delar som till exempel ökad känslighet för riskfaktorer, ökad förekomst av 

riskfaktorer och gemensamma riskfaktorer (Appelros, 2012). De påverkbara riskfaktorerna 

är fysisk inaktivitet, felaktig kost, högt blodtryck, rökning, diabetes, höga blodfetter, 

förmaksflimmer och andra kardiella sjukdomar som kan ge emboli (Appelros, 2012: 

Wikström, 2012). Socioekonomiska faktorer är också påverkbara faktorer som ger en ökad 

risk för stroke då förklaringen kan vara att personer med låg utbildning och arbetslöshet har 

en ökad förekomst av rökning, diabetes och hypertoni. Psykologiska faktorer kan också 

påverka då det har upptäckts att frånskilda och änkor/änkemän har en ökad risk att drabbas 

av stroke (Appelros, 2012). Har patienten flera av dessa riskfaktorer ger det en ökad risk för 

att drabbas av ytterligare en stroke (Wikström, 2012). 

Behandling och rehabilitering 

Behandlingen av stroke kan påbörjas redan utanför sjukhuset av ambulanspersonal genom 

behandling av undvikbara faktorer som till exempel högt blodtryck, lågt blodsocker eller ge 

syrgas. Om ambulanspersonal misstänker att patienten drabbats av stroke eller att det inte 

kan uteslutas, ska sjukhuset kontaktas omedelbart för en så snabb handläggning som möjligt 

ska kunna ske när patienten anländer. Enligt Ericson och Ericson (2012) kan trombolys ges 

vid stroke för att försöka öppna upp det tilltäppta kärlet så att syrebristen kan avta/ eller 

minska. En risk med trombolys är att vid hjärnblödning kan symtomen förvärras och därför 

bör det ges med försiktighet. Vid behandling av stroke är tiden viktig och det benämns ofta 

med orden ”rädda hjärnan”. Det på grund av att syrebristen orsakar bestående men och risken 

ökar ju längre tiden går (Wikström, 2012). 

 

Patienter som drabbats av stroke har ett behov av individuell rehabilitering (Eide & Eide, 

2009). Vid stroke syftar rehabiliteringen till att bygga upp eller kompensera förlorade 
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funktioner. Genom bra rehabilitering ökar chansen att undgå eventuella begränsningar som 

sjukdomen kan ge (Wendell, 2012). Rehabilitering för patienter som drabbats av stroke 

börjar normalt redan i det akuta skedet på sjukhus. Efter sjukhusvistelsen fortsätter patienten 

med anpassad individuell rehabilitering fram till att patienten uppnått bästa möjliga fysiska 

och psykiska resultat. För att minimera nedsättningar och förbättra livskvaliteten vid stroke 

är fysisk aktivitet en av de mest effektiva åtgärderna (Brogårdh, Flansbjer & Lexell, 2012). 

Buijck et al. (2014) påvisar att äldre patienter som drabbats av stroke har ett ökat behov av 

rehabilitering efter sjukhusvistelsen. Enligt Wendell (2012) syftar rehabiliteringen till att 

anpassa träningen till patientens önskemål och behov. Det ingår även att anpassa bostaden 

efter patientens nedsättningar och behov för att underlätta det vardagliga livet. Målet med 

rehabilitering är att patienten ska återfå och bibehålla så god rörelse- och kognitiv förmåga 

som möjligt för att underlätta det vardagliga livet.  

Begränsningar och motgångar 

De vanligaste funktionsnedsättningarna efter stroke är förlamning, halvsidig förlamning, 

förlamning av en extremitet, gång- och balanssvårigheter och nedsatt känsel. 

Funktionsnedsättningarna kan ha stor inverkan på patienterna i sitt vardagliga liv samt i 

rehabiliteringsprocessen. Psykiska funktionsnedsättningar och förändringar är vanligt hos 

både patienten och närstående. Familjen kan hamna i en kris som kan inträffa ett tag efter att 

patienten fått komma hem igen. Det är ofta svårt för patienten att acceptera sitt förändrade 

liv (Pessah-Rasmussen, 2014). Enligt Buijck, Zuidema, Spruit-van Eijk, Geurts och 

Koopmans (2012) behövs det psykiska stödet mer än det fysiska hos de patienter som 

drabbats av stroke. Ayasrah, Ahmad & Basheti (2017) förklarar att depression är väldigt 

vanligt hos de personer som drabbats av stroke. Pessah- Rasmussen (2014) menar också att 

de är vanligt att få smärta efter stroke. En smärta som ofta relateras till någon känselstörning 

som patienten fått som kvarstående men. Enligt Ericson och Ericson (2012) är de vanligt att 

drabbas av känselstörning efter stroke, vilket innebär nociceptiv, central eller neurogen 

smärta. Pessah-Rasmussen (2014) menar att för de patienter som jobbar krävs det i flertalet 

fall att patienten blir sjukskriven en längre tid. De patienter som går tillbaka till arbetet 

behöver nästan alltid gå ned i arbetstid. Generellt rekommenderas de för alla patienter som 

drabbats av stroke att deras körkort dras in i tre till sex månader. De funktionsnedsättningar 

som ofta medkommer vid en stroke går inte ihop med bilkörning (Pessah- Rasmussen, 2014). 

Kroppen 

Enligt Wiklund (2003) kan kroppen ses som en bärare av mening, självbild och livshistoria. 

Kroppen är således en kontakt med världen och en del av vår identitet. Engström (2014) 

förklarar att vid sjukdom kan upplevelsen av kroppen förändras och ta upp en hel del av 

tillvaron. Kroppen kan ständigt upplevas som närvarande och påträngande och bli ett hinder 

i det dagliga livet. Sjukdom kan enligt Dahlberg (2014) påverka upplevelsen av den enskilda 

individens existens då kroppen är allt på samma gång och symboliserar de fysiska, psykiska, 

andliga och existentiella. Enligt Lindwall (2004) kan personen kränkas av sjukdomen och 

det finns ingenstans för personen att fly. Patienten kan känna sig fängslad i sin egen kropp 

som kanske inte längre känns som sin egna. Sjukdomen kan då ha tagit över kroppen och 

personen kan då ha förlorat sin frihet. 
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Livskvalitet 

Livskvalitet är ett begrepp som kan innehålla flera betydelser och närbesläktade termer 

(Gulliksson & Holmgren, 2015). Livskvalitet påverkas av individens egna upplevelser av 

livet i relation till egna värderingar av välbefinnande. Livskvalitet påverkas också av normer 

och kultur (World Health Organisation, WHO, 2018). De delar som påverkar vår livskvalitet 

är allt från fysiska och psykologiska till sociala faktorer (Gulliksson & Holmgren, 2015). 

Begreppen livskvalitet och hälsa går ofta hand i hand och särskilt i betydelsen av personligt 

upplevt välbefinnande. Tanken på hur ett gott liv ska se ut skapar vi själva. Människan skapar 

sina egna förutsättningar i livet för att uppnå välbefinnande, hälsa, tillfredsställelse och lycka 

genom att sträva efter och förverkliga detta i sitt vardagliga liv (Kallenberg & Larsson, 2004; 

Nordenfelt, 1991). Enligt Nordenfelt (1991) finns det ett annat tankesätt om vad livskvalitet 

är. Livskvalitet hör ihop med välbefinnande och är det som utgör det väsentliga av hur 

människan uppmäter lycka. Tankesättet grundar sig i begreppet mänskligt behov och är 

förankrat i psykologisk och psykodynamisk teori. Syftet med detta tankesätt är att människan 

har livskvalitet om dennes grundläggande behov är tillfredsställda.  

Sjuksköterskans ansvar 

Sjuksköterskans ansvar är att förebygga sjukdom, lindra lidande samt att främja och 

återställa hälsa (Jönsson, 2012b). Genom hälsofrämjande arbete kan sjuksköterskan bidra 

till att minska antalet personer med riskfaktorer för att drabbas av stroke. Till exempel kan 

sjuksköterskan undervisa och ge information om hur patienten kan förbättra sin livsstil. Det 

kan handla om att ge råd om kostvanor, rökavvänjning och ökad fysisk aktivitet. För 

sjuksköterskan är det viktigt att ständigt jobba hälsofrämjande oavsett vilken patient som 

sjuksköterskan möter (Jönsson, 2012a). Det är också viktigt som sjuksköterska att informera 

både patienten som drabbats av stroke och de anhöriga. Informationen bör inkludera 

sjukdomens förlopp och om eventuella begränsningar och motgångar som kan komma att 

bli. Det är viktigt då information kan underlätta förståelsen för sjukdomen och de eventuella 

konsekvenserna som stroke kan medföra. Sjuksköterskan har därför ett ansvar att ge ut 

information (Skog & Grafström, 2013). Patienten har bland annat rätt till att få information 

om det förväntade vårdförloppet, sitt hälsotillstånd, vilka hjälpmedel som finns att få, när 

vård kan erhållas, vilka risker som finns och olika behandlingsmetoder som kan vara 

aktuella. Vidare har patienten rätt till information om eftervård och hur sjukdom och skada 

kan förebyggas (Patientlag SFS 2014:821). Det är viktigt att sjuksköterskan involverar 

patienter som drabbats av stroke i planeringen av deras individuella behandling (Hedberg, 

Cederborg & Johansson, 2007). Jönsson (2012b) menar att det är viktigt att sjuksköterskan 

tillsammans med fysioterapeut och arbetsterapeut informerar patienten. De bör informera 

patienten hur funktionsnedsättningarna efter stroke kommer att påverka det vardagliga livet 

samt klargöra vilket behov som finns. Detta för att kunna underlätta patientens liv. Hedberg 

et al. (2007) belyser också att det är viktigt att inte exkludera patienter som drabbats av 

kommunikationsnedsättning till följd av stroke, då alla bör få vara med och delta i sin 

planering. 

Orems teori  

Dorothea Orems egenvårdsteori är indelad i tre huvudkomponenter; egenvård, 

egenvårdsbrist och omvårdnadssystem. Egenvård inkluderar centrala begrepp som egenvård, 

egenvårdsbehov och egenvårdskrav (Kirkevold, 2000). Målet är att upprätthålla liv och 
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hälsa, samt stödja tillfrisknande efter sjukdom. Orem beskriver att egenvård är det som 

patienten klarar av och vill göra för att upprätthålla hälsa, liv och välbefinnande. 

Sjuksköterskan ska ge stöd, råd och uppmuntran till patienten i syfte att främja patientens 

egenvård. Orem beskriver vidare om egenvårdsbrist och förklarar att teorin innefattar 

egenvård och patientens begränsningar i egenvårdskapacitet, när patienten inte kan ge 

egenvård. Målet är att patienten ska uppnå optimal självständighet i sin egenvård och en 

balans ska finnas mellan förmåga och behov. Omvårdnadssystem inkluderar begreppen 

hjälpmetoder, omvårdnadskapacitet samt olika omvårdnadssystem. Orem menar att teorin 

om omvårdnadssystem strukturerar omvårdnadssituationer. Detta då teorin identifierar 

patientens behov och vad som behöver tillämpas. Behov som gör att patienten kan behöva 

något hjälpmedel efter att ha fått någon funktionsnedsättning och som till exempel kan 

tillämpas på patienter som drabbats av stroke (Kirkevold, 2000). 

PROBLEMFORMULERING 

Stroke är en av Sveriges folksjukdomar och därför är det vanligt att många drabbas. För de 

personer som drabbas innebär det ofta en förändring i det vardagliga livet då sjukdomen kan 

ge psykiska och fysiska funktionsnedsättningar. Att få kvarstående funktionsnedsättningar 

är något som kan vara svårt att acceptera, vilket kan leda till att patienterna blir deprimerade. 

Livskvaliteten påverkas hos patienterna och de behöver stöd i deras sjukdom. Som blivande 

sjuksköterska är det viktigt att förstå hur patienter upplever sin livskvalitet och hur de 

upplever hur det är att leva med de funktionsnedsättningar som en stroke kan medföra. Det 

kan leda till att sjuksköterskor får en ökad kunskap om patienternas upplevelser, vilket kan 

leda till att sjuksköterskorna vet hur de ska bemöta patienter som drabbats av stroke.   

SYFTE 

Syftet var att beskriva patienters upplevda livskvalitet efter att ha drabbats av stroke.  
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METOD 

En litteraturbaserad studie har valts för att skapa djupare förståelse för hur patienter upplever 

sin livskvalitet efter att ha drabbats av stroke. Syftet med en litteraturbaserad studie är att 

skapa fördjupad förståelse och kunskap inom ett område (Dahlborg Lyckhage, 2017). 

Studien har innefattat kvalitativa och kvantitativa artiklar. Med kvalitativa ansatser beskrivs 

patienternas upplevelser och erfarenheter med hjälp av intervjuer, berättelser och 

observationer. Den kvalitativa ansatsen skapar en fördjupad uppfattning om hur varje patient 

upplever sin livskvalitet efter stroke (Dahlborg Lyckhage, 2017). Kvantitativ ansats handlar 

om att ta reda på förekomst och hur den fördelar sig bland befolkningen, samt om det finns 

samband mellan olika faktorer i det som studeras (Segesten, 2017b; Dahlborg Lyckhage, 

2017) 

Urval 

I denna litteraturbaserade studie har kvalitativa artiklar och kvantitativa artiklar använts. 

Samtliga artiklar innehåller patienters upplevelser av livskvalitet efter att ha drabbats av 

stroke. Inklusionskriterier för studien var engelskspråkiga artiklar, peer reviewed och artiklar 

inte äldre än 10 år. Enligt Östlundh (2017) innebär peer reviewed en avgränsning för att få 

fram artiklar som är vetenskapligt granskade. Samtliga artiklar som valts var ur ett 

patientperspektiv. Exklusionskriterier för studien var artiklar där barn under 18 år har 

studerats, och artiklar från låginkomstländer. Dessutom har artiklar som inte svarat mot 

syftet exkluderats. 

Datainsamling 

För att få en översiktsbild av tillgång till material och hur den slutgiltiga sökningen kunde 

se ut, har ett helikopterperspektiv använts. Sökningen gjordes för att se om det fanns 

tillräckligt med material att använda till denna studie. Helikopterperspektivet tydliggjorde 

artiklarnas innehåll och vilka sökord, inklusions- och exklusionskriterier som kunde vara 

aktuella att använda (Friberg, 2017). För insamling av material har databaserna CINAHL 

och PubMed använts. CINAHL är enligt Östlundh (2017), en databas som innehåller 

omvårdnadsvetenskap och PubMed en databas inom medicin och omvårdnadsrelaterat 

innehåll. Sökorden som valdes var stroke, life, qual, quality, patien, patient, experi, 

experience, surviv, survivors, qualitativ, qualitative, study, social och feel. Vid samtliga 

sökord har trunkering använts (*). Enligt Östlundh (2017) används trunkering för att hitta 

flera böjningsformer på ord. För att koppla ihop sökorden har Boolesk sökteknik använts 

(AND). En manuell sökning gjordes också för att bredda sökningen (Bilaga 1). Enligt 

Östlundh (2017) används manuell sökning för att få fram data som inte fås fram vid vanlig 

sökning.  

Analys 

Materialet har granskats enligt Fribergs (2017) granskningsmall (Bilaga 2). De artiklar som 

besvarade syftet analyserades vidare. Enligt Friberg (2017) bör artiklarna läsas igenom flera 

gånger för att helheten ska förstås. Artiklarna lästes igenom enskilt flera gånger för att skapa 

en bild av innehållet. Därefter låg fokus på resultatets delar för att få en överblick som sedan 

kunde skapa en helhet över den insamlade datan. För att minska risken för olika tolkningar 
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av resultatet har de noggrant diskuterats. Vidare beskriver Friberg (2017) att i nästa steg bör 

artiklarna läsas igenom noggrant del för del och föras in i en översiktstabell. För att skapa 

en överskådlig blick över artiklarnas innehåll. Tillsammans sammanställdes artiklarna i en 

tabell (bilaga 3).  För att ge stöd i analysarbetet kan artiklarna sammanfattas i egen text 

(Friberg, 2017). När en gemensam bild hade skapats, skrevs delar av artiklarnas resultatdel 

ner i egen text. Enligt Friberg (2017), identifieras till sist likheter och olikheter i artiklarnas 

innehåll och sorteras under lämpliga rubriker. Artiklarna delades in i likheter och olikheter 

och sorterades in i kategorier som författarna gemensamt kom fram till. Sorteringen av 

materialet gjordes med hjälp av olika färger. När materialet sammanställts under varje 

kategori bröts de ned och delades in i underkategorier. Underkategorierna har justerats och 

skrivits om under processens gång med hjälp av handledande grupp och till slut togs sju 

underkategorier fram. En resultattabell togs fram för att synliggöra och säkerhetsställa att 

samtliga artiklar var representerade i underkategorier samt att underkategorierna innehöll 

flertal artiklar (Bilaga 4).  

Etiska överväganden 

I den här litteraturbaserade studien har artiklar med etiskt godkännande använts. Enligt 

Forsberg och Wengström (2016) ska etiska överväganden finnas med i en litteraturöversikt. 

Sandman och Kjellström (2018) tar bland annat upp göra-gott-principen vilken är en etisk 

princip som innebär att studier inte ska vara skadliga för deltagarna utan den ska minska 

skador och skapa fördelar. För att inte förbise någon viktig del var Helsingforsdeklarationen 

till stöd i urvalsprocessen. Helsingforsdeklarationen anger vilka krav som finns för att 

patientens integritet och identitet ska skyddas (Vetenskapsrådet, 2003). De forskningsetiska 

koderna som innefattas i Helsingforsdeklarationen är bland de mest välkända och 

inflytelserika. Helsingforsdeklarationen betonar informationskrav, samtyckeskrav, 

konfidentialitetskrav och nyttjandekrav (Sandman & Kjellström, 2013). Författarna till 

denna studie har ingen förförståelse till valt studerat ämne. 
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RESULTAT 

Ur datamaterialet framkom tre huvudkategorier; en förändrad kropp, psykiska och 

emotionella upplevelser och sociala relationers inverkan. 

En förändrad kropp 

Under den här kategorin framkom två underkategorier; synliga förändringar, som innefattar 

hur patienter upplever sin kropp efter sin stroke. Den andra underkategorin; osynliga 

förändringar, som innefattar hur patienter upplever kognitiva svårigheter som inte är synliga 

för omgivningen. 

Synliga förändringar 

Att lära känna och acceptera de kroppsliga förändringar som en stroke kan medföra kan vara 

svårt och livskvaliteten är för flera patienter försämrad (Meijering, Nanninga & Lettinga, 

2016). Framförallt påverkas patienterna känslomsässigt i samband av att leva med en 

förändrad kropp. Den närmsta tiden efter en stroke är speciellt svår, då personen behöver 

lära känna sig själv på nytt (Taule, Strand, Skouen & Råheim, 2015). Ofta beskrivs kroppen 

som främmande och okänd. Kroppsdelar blir många gånger benämnda i tredje person och 

den fysiska kroppen beskrivs vara frånkopplad från hjärnan (Taule & Råheim, 2014). Att 

inte längre vara lika fysiskt aktiv som innan sin stroke upplever flera patienter som 

chockerande. Vardagliga rutiner som tidigare tagits för givna, är inte längre självklara till 

följd av den förändrade kroppen (Anderson & Whitfield, 2013; Meijering et al., 2016). Att 

äta mat, gå upp ur sängen, duscha eller knyta skorna är något som inte längre går på rutin, 

utan kräver koncentration, energi, tid och tålamod (Meijering et al., 2016; Taule & Råheim, 

2014). I de fall då patienter har dagliga rutiner och kan sysselsätta sig med olika aktiviteter 

kan känslor som förmåga, kompetens och självständighet förstärkas och ge en ökad 

livskvalitet (Grohn, Worrall, Simmons-Mackie & Hudson, 2014). Flera patienter får även en 

ökad livskvalitet när de kan sysselsätta sig med olika aktiviteter (Karube et al., 2016). 

 

Enligt Taule och Råheim (2014) kan kroppen upplevas som skrämmande och opålitlig när 

den inte fungerar som innan en stroke, vilket minskar livskvaliteten. Det kan medföra 

irritation, nervositet och rädsla för att kroppen ska ge vika och att ett litet felsteg kan leda 

till en allvarlig skada. Att ständigt vara på sin vakt och förberedd på det värsta möjliga är för 

många vanligt. Patienter uppger hur rädda de är för att gå nedför trappor i hemmet eftersom 

de inte litar på sin kropp och att de är rädda för att den ska ge vika. Det är skrämmande för 

flera patienter att lämna hemmet. Det är rädda på grund av att kroppen inte känns tillförlitlig. 

(Taule & Råheim, 2014). Rädslor för att lämna hemmet är också vanligt till följd av att 

patienterna är rädda för att bli utsatta för något brott då de känner sig som ett enkelt offer att 

ge sig på (Anderson & Whitfield, 2013). Flera patienter behöver vara hemma mer till följd 

av kroppsliga begränsningar efter stroke, något som en del patienter uppger är skönt. 

Patienterna känner detta då de är i en fas i livet där de ser fram emot att få spendera mer tid 

i hemmet, trots att deras funktionsförmågor är förändrade (Meijering et al., 2016). Flera 

patienter återfår inte sin fulla förmåga efter sin stroke och behöver därför göra förändringar 

i sitt liv för att klara av vardagen (Karube et al., 2016). Det är vanligt att tvingas göra 

förändringar för att kompensera för sina kroppsliga funktionsnedsättningar som att köra bil 
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med ett fungerande öga och att lära sig att gå med hjälp av käpp. När patienterna känner att 

de lyckas med nya saker ökar deras upplevels av livskvalitet (Donnellan et al, 2013). 

Den upplevda kroppen som kommit med olika begränsningar har gjort att patienterna tappat 

sitt självförtroende, framförallt i vardagliga aktiviteter (Taule et al., 2015). Förändringar av 

kroppen kan också upplevas hotande mot personens identitet. Att utföra dagliga aktiviteter 

som tidigare varit meningsfulla kan efter en stroke vara svårt. En patient berättar att han 

tidigare jobbat som lärare och att han efter sin stroke inte klarade av det längre. Det 

resulterade i att patienten förlorade en del av sin identitet (Meijering et al., 2016). Det finns 

en underliggande sorg hos patienterna när de berättar om sin uppfattade hälsa och 

upplevelsen av sin egna kropp. Att få kroppsliga förändringar kan leda till en känsla av 

misslyckande då bland annat frihetskänslan försvinner och livskvaliteten minskar. Patienter 

är då i behov av hjälp för att klara av vardagliga aktiviteter som tidigare varit självklara. 

Flera patienter uppger att bilden av misslyckande förstärks när de tänker tillbaka på sitt liv 

innan stroke och att de upplever att de fått ett sämre självförtroende. De kroppsliga 

förändringarna kan också skapa en osäkerhet om sin egna hälsa och om framtiden (Taule & 

Råheim, 2014). 

Osynliga förändringar 

Kognitiva osynliga svårigheter är något som upplevs vara ett problem då det bland annat 

minskar livskvaliteten. Patienterna känner att det är något som andra inte har förståelse för, 

inte ens deras närmaste familjemedlemmar (Patchick, Horne, Woodward-Nutt, Vail & 

Bowen, 2014). Patienterna känner att deras kognitiva funktionsnedsättningar skulle varit 

lättare att förstå för andra om de vore synliga (Taule & Råheim, 2014). En patient berättar 

hur hon hela tiden får påminna sin familj om att hon inte klarar av att göra flera saker 

samtidigt, något hon tidigare gjort. Hon förklarar en situation där hon lagar mat och hennes 

son kommer in och vill berätta något. Sonen börjar prata men hon får då avbryta och säga 

att hon måste göra klart maten innan han kan berätta, då hon inte klarar av att kombinera 

fysiskt och psykiskt arbete (Meijering et al., 2016). 

 

Koncentrationssvårigheter visar sig vara något som upplevs mer vanligt bland patienterna 

än tidigare. De kognitiva svårigheterna bidrar till att många drar sig undan sociala 

sammanhang samt undviker andra människor. Att göra en enkel sak som att läsa en bok eller 

titta på ett tv-program är för många inte längre självklart (Patchick et al., 2014). Läs- och 

skrivsvårigheter upplevs mycket energi- och tidskrävande. Patienter uttrycker att de har en 

förhoppning om att förbättras och utvecklas inom sin läs- och skrivförmåga för att enklare 

klara av vardagen (Kjellén, Laakso & Henriksson, 2017). På grund av kognitiva 

funktionsnedsättningar kan de vara svårt att medverka i fysiska aktiviteter som de tidigare 

kunnat göra. Fysiska aktiviteter upplevs ändå meningsfulla och förbättrar livskvaliteten hos 

patienterna (Grohn et al., 2014). Sämre livskvalitet, depressiva symtom och sämre kognitiv 

förmåga uppmättes hos patienter med afasi som följd av stroke (Guo et al., 2017). Efter att 

ha fått en stroke upplever flera patienter att de tappat sin identitet då de fått kognitiva 

funktionsnedsättningar (Patchick et al., 2014). Kognitiva svårigheter som dålig 

minnesfunktion upplevdes också vanligt bland patienterna. Flera berättar hur deras 

försämrade minne är en fara för dem och andra. De uppger bland annat att de vid flera 

tillfällen glömt att spisen varit på (Patchick et al., 2014). Minnessvårigheter förekommer 

också bland patienter med afasi då de uppger att de har svårt att komma ihåg det de läst 

(Kjellén et al. 2017). Patienternas upplevelse av hopp och självförtroende ökar när kognitiva 
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funktionsnedsättningar som till exempel afasi förbättrades, vilket också bidrar till ökad 

livskvalitet (Grohn et al, 2014). Patienter känner också en lycka och lättnad när 

språksvårigheter och funktionsnedsättningar minskar (Taule och Råheim, 2014). 

Psykiska och emotionella upplevelser 

Under den här kategorin kom tre underkategorier fram; rädsla för en ny stroke, som 

inkluderar patientens rädslor och ovisshet av att drabbas av stroke. Andra underkategorin är 

förändrad tillvaro; kategorin innefattar känslor efter stroke. Den sista underkategorin är 

smärta och trötthet; den inkluderar hur patienters liv kan begränsas till följd av smärta och 

trötthet. 

Rädsla för en ny stroke 

Det finns en osäkerhet och rädsla bland patienter som drabbats av stroke för att drabbas igen, 

och stora frågetecken om varför just de har drabbats (Taule & Råheim, 2014; Taule et al., 

2015). Stroke kan också medföra ångest vid tanken om att drabbas av en ny stroke 

(Donnellan et al. 2013). Något som patienterna känner att de behöver mer utav är 

information, då de har en förväntan av att ska hjälpa dem i sin återhämtning efter stroke. 

Patienter upplever dessutom bristande information och ibland ingen information om livet 

efter stroke och de ordinerade läkemedlens biverkningar (Donnellan et al., 2013; Taule et 

al., 2015). De uttrycker att de vill ha professionell hjälp för att kunna prata och diskutera 

frågor om liv och död för att uppnå en högre livskvalitet. Patienter som fick professionell 

hjälp och uppföljning av sjukvården, upplevde en lättnad då de fick svar på sina frågor och 

funderingar. Det gjorde det lättare för patienterna att återhämta sig efter sin stroke (Taule et 

al., 2015). 

Förändrad tillvaro 

Att förknippas med funktionsnedsättningar är något som patienterna inte tycker om, då det 

upplevs som något negativt. Det framkommer att patienter har fördomar om att endast äldre 

personer har funktionsnedsättningar. Denna fördom stämmer inte överens med deras syn då 

de inte känner sig gamla. Patienter upplever att de fått ett sämre självförtroende och att de 

känner sig oroliga för hur de ska klara av vardagliga sammanhang (Anderson & Whitfield, 

2013). Det finns en känsla av att vara en börda för andra och att inte längre känna sig 

självsäker i sin roll i familjen (Patchick et al., 2014). Depression är också mycket vanligt hos 

patienter som drabbats av stroke (Karube et al. 2016). Depression har dessutom en negativ 

inverkan på patientens livskvalitet. Flera patienter upplever att de har fått ett sämre humör 

och kommit att bli depressiva efter sin stroke (Guo et al., 2017; Patchick et al., 2014; Taule 

& Råheim, 2014). Känslor som frustration, osäkerhet och ångest är associerade till 

patienternas kognitiva svårigheter och kroppsliga förändringar (Patchick et al. 2014; Taule 

& Råheim, 2014). Patienterna upplever dessutom att de lever ett tråkigt liv som inte är lika 

lyckligt som innan sin stroke (Taule & Råheim, 2014). En patient berättar om sitt stora 

intresse för att laga mat och bjuda hem sina vänner på middag. Efter sin stroke fick patienten 

sväljsvårigheter vilket resulterade i att han inte finner glädje i att laga mat längre och han 

bjöd inte längre hem sina vänner (Meijering et al., 2016). Blandade känslor och förlust 

upplevdes i samband med att inte klara av aktiviteter som innan. Frustration, irritation, 

ledsamhet, besvikelse var några av de känslor som patienterna uttryckte (Kjellén, Laakso & 

Henriksson, 2017). Patienter uppger att det finns både bra och dåliga dagar, men efter sin 
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stroke var de dåliga dagarna betydligt fler än innan och livskvaliteten upplevs lägre än 

tidigare. Flera patienter upplever en tacksamhet då andra drabbats hårdare av stroke och de 

upplever att de har haft tur (Donnellan et al., 2013; Taule & Råheim, 2014). 

Smärta och trötthet 

Flera patienter uppger att det fått smärtproblematik och trötthet efter sin stroke (Donnellan 

et al., 2013). Smärtan beskrivs olika, men majoriteten beskriver smärtan som en smygande 

och molande värk. Smärtan medför att flera patienter upplever hinder i samband med fysiska 

aktiviteter och att de behöver anpassa aktiviteterna då smärtan kräver mycket energi. 

Smärtan var för en del så pass påfrestande att de fick sluta med fysiska aktiviteter (Lindgren, 

Gard & Brogård, 2018). Patienterna behövde dessutom minska på fysiska aktiviteter då deras 

smärta och trötthet tog över (Donnellan et al. 2013). Tröttheten beskrivs bland annat som att 

hjärnan gick till sömns och att tröttheten beror på den ansträngning som går åt för att hålla 

igång (Patchick et al., 2014). Vissa dagar har patienterna mer självömkan då smärtan upplevs 

mer intensiv. Ibland är den så intensiv att önskan om döden finns. När smärtan är som värst 

kan det ibland förekomma önskningar om att trilla ner för trappan så att nacken bryts då 

ingen livskvalitet fanns (Lindgren et al., 2018). 

Sociala relationers inverkan 

I den här kategorin framkom två underkategorier; brist på förståelse, som innehåller 

patienters upplevelser av att inte bli förstådda av familj, vänner och människor i deras 

omgivning. Den andra underkategorin; betydelsen av emotionellt stöd, innefattar betydelsen 

av hur socialt stöd påverkar patienternas livskvalitet. 

Brist på förståelse 

Det finns blandade känslor relaterat till sociala relationer. Ofta upplevs det som att personer 

runt om inte förstår hur patienten känner, och inte heller har förståelse för att patienten 

förändrats efter sin stroke (Taule & Råheim, 2014). Kontakten har förlorats med vänner då 

dessa inte alltid har förståelse för patienternas funktionsnedsättningar (Meijering et al., 

2016). Patienter uppger negativa förändringar i sociala förhållanden, inklusive de närmaste 

familjemedlemmarna till följd av dålig förståelse (Patchick et al. 2014). Patienterna blir ofta 

förvånade över hur relationerna med andra människor har förändrats (Anderson & Whitfield, 

2014). Relationerna på jobbet blir också ofta lidande då en känsla av underlägsenhet finns. 

Att behöva be om hjälp av kollegor upplevs jobbigt. Patienterna vill inte vara till en börda 

och de vill klara av sina uppgifter på jobbet själva vilket minskade livskvaliteten (Patchick 

et al. 2014; Taule & Råheim, 2014). 

 

Patienterna känner sig ofta sårbara, de upplever att de blir behandlade som mindre värda 

efter sin stroke (Anderson och Whitfield 2013). Vid aktiviteter blir de ibland uteslutna 

eftersom andra tror att de inte är kapabla till att delta eller kan tillföra något. De får ständigt 

förklara att de är kapabla till att klara av saker på egen hand. Flera patienter uttrycker en 

förlust över att de känner sig ignorerade på grund av att andra människor inte vill lyssna på 

vad de har att säga (Anderson & Whitfield, 2013). Sociala faktorer och normer bidrar till att 

patienterna upplever ett krav till att leva ett aktivt liv. Många upplever det som svårt då deras 

fysiska och psykiska funktionsnedsättningar hindrar dem från detta (Taule & Råheim, 2014). 
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Betydelsen av emotionellt stöd 

Det sociala stödet från familj, vänner och sjukvårdspersonal såsom bland annat 

sjuksköterskor har en betydande roll för patienterna då de upplever att de vågar utmana sig 

själva att delta i olika aktiviteter (Donnellan et al., 2013). Patienterna uppger också att familj 

och vänner har hjälpt dem i sin återhämtning efter sin stroke. Dessutom har patienterna fått 

uppmuntran av sina närstående till att delta och vara fysiskt aktiva i olika aktiviteter. 

Patienterna uppger att de erhållit ett stort stöd från vänner som har hjälpt till att förstärka 

patienternas kapacitet (Anderson & Whitfield, 2013). För de patienter som lever med smärta, 

upplever att sociala sammanhang fungerar som en distraktion. Då tankarna fokuserar på 

annat så glömmer de ofta bort smärtan (Lindgren et al., 2018). Betydelsen av sociala 

relationer och patienternas egna barn, är för en del patienter det som får dem att fortsätta 

vilja leva. Flera patienter förklarar att efter sin stroke kan de inte längre göra saker som 

tidigare var menings- och betydelsefulla för dem (Meijering et al., 2016). Meningsfulla 

relationer är betydelsefullt för patienterna och något som de värderar högt (Taule et al., 

2015). Det är utmanande att försöka bibehålla samma sociala roll som tidigare. Patienter 

som lever med afasi uttrycker ett missnöje över svårigheterna med att kommunicera med 

sina barn. Det är något som upplevs mycket smärtsamt. En patient berättar att hon känner 

sig mycket ensam när vårdaren lämnat hennes hem. Hon har ingen att prata med och är inte 

kapabel till att klara av aktiviteter som var betydelsefulla för henne. Sociala relationer 

upplevs betydelsefulla och ger en mening med livet och ökar upplevelsen av livskvalitet 

(Taule et al., 2015). 

Resultatsammanfattning 

Syftet med studien var att beskriva patienters upplevda livskvalitet efter att ha drabbats av 

stroke. Resultatet visar att upplevelsen av den egna kroppen förändras när den inte längre 

fungerar som tidigare. Meningsfulla saker som vardagliga aktiviteter, jobb och 

fritidssysselsättningar har blivit svåra att utföra för flertalet patienter. Det resulterar i att 

patienterna upplever en saknad av sin egen identitet och nedsatt självständighet. Flera 

patienter upplever att frihetskänslan försvinner då de är i ett större behov av hjälp från andra 

efter sin stroke. Dåligt självförtroende och depression visar sig vara vanligt hos patienterna 

relaterat till kroppsliga förändringar, kognitiva svårigheter, smärtor, rädslor och trötthet. En 

del patienter undviker därför sociala sammanhang och kontakt med andra människor. Det 

sociala kontaktnätet är förändrat då vänner och familj saknar kunskap och förståelse för 

patienternas ändrade kapacitet. För de patienter som drabbats av kognitiva 

funktionsnedsättningar, skattade en sämre livskvalitet än hos de med synliga 

funktionsnedsättningar. 
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Syftet med studien var att beskriva patienters upplevda livskvalitet efter att ha drabbats av 

stroke. För att besvara syftet inom tidsramen har en litteraturbaserad studie genomförts. 

Syftet med en litteraturbaserad studie är att utveckla och fördjupa kunskaper inom 

huvudområdet, vilket i detta fall är omvårdnad (Dahlborg Lyckhage, 2017). En nackdel med 

att använda litteraturbaserad studie som metod, är att den bygger på tidigare forskning 

(Segesten, 2017b). Hade intervjuer använts istället, hade egna frågor kunnat utformas och 

ställas så de varit mer inriktat mot studiens syfte. Egna tolkningar av svaren hade kunnat 

göras och resultatet hade kunnat sett annorlunda ut. Både kvalitativa och kvantitativa studier 

har använts då samtliga besvarat studiens syfte. En kvalitativ inriktning är enligt Segesten 

(2017b) lämpligt att använda då det skapar en fördjupad kunskap och förståelse av studiens 

huvudområde. Det beskriver patienternas upplevelser, förväntningar, erfarenheter eller 

behov. Med en kvantitativ inriktning görs mätningar och jämförelser för att hitta samband 

och olikheter (Billhult, 2017; Segesten, 2017a). I de kvantitativa studierna har enkäter 

använts för att skapa kunskap om hur patienter upplever sin livskvalitet efter stroke. De visar 

på likheter och skillnader hos olika personers upplevelser. Ett beaktande vid användning av 

kvantitativa studier i detta fall är att de inte ger utrymme för patienterna att använda sina 

egna ord. Enligt Kjellström (2017) är frågor i kvantitativa studier formulerade på ett specifikt 

sätt, vilket gör att patienterna kan bli inledda på ett svar. Svarsalternativen kanske inte passar 

in helt korrekt för alla patienter, vilket resulterar i att patienterna får välja ett alternativ som 

kanske inte speglar deras upplevelse rätt. 

 

Urvalet för studien var patientperspektiv och att patienterna i studierna skulle vara över 18 

år. Valet av ålder togs då det är vanligare att drabbas av stroke i högre ålder (Ericson & 

Ericson, 2012). För att få ny och relevanta data valdes artiklar inom ett tioårigt spann och 

artiklar som inte var peer review valdes bort. Henricson (2017) beskriver att trovärdigheten 

för en studie ökar om den insamlade datan är peer reviewed. Samtliga artiklar som 

inkluderades var gjorda i höginkomstländer. Det valet togs för att inte för stora skillnader 

skulle förekomma då vården kan se annorlunda ut, vilket stärker överförbarheten till andra 

länder. Villkoret för databaser var att de skulle innehålla omvårdnadsrelaterad forskning, 

därför valdes PubMed och Cinahl. När flera databaser används vid insamling av data ökar 

trovärdigheten (Henricson, 2017). Vid insamling av data användes sökord som ansågs kunna 

passa in och svara mot syftet. En styrka med sökningen var att flera av artiklarna som valdes 

ut återkom under flera sökordskombinationer. Henricson (2017) menar att när artiklarna 

återkommer vid flera sökningar förstärks resultatets trovärdighet. En manuell sökning 

gjordes för att inte missa några artiklar som kunde vara utav intresse genom att kolla i de 

valda artiklarnas referenslistor. Det kan anses vara en styrka då det har breddat sökningen 

av datamaterialet. Enligt Östlundh (2017) är en manuell sökning relevant för att nå data som 

inte går att få tag på via webben. 

 

Enligt Mårtensson och Fridlund (2017) ska studier med kvalitativ inriktning innehålla 

begreppen; trovärdighet, pålitlighet, bekräftelsebarhet och överförbarhet för att ha en god 

kvalitet i arbetet. I kvantitativa studier bör begreppen validitet och reliabilitet istället finnas 

med för att skapa kvalitet. Henricson (2017) menar att dessa begrepp bör diskuteras i 

diskussionen för att påvisa hur kvaliteten fastställts i arbetet. De kvalitativa artiklarna som 
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valts ut har granskats för att säkerställa att de var av god vetenskaplig kvalitet. Samtliga 

kvalitativa artiklar har använt intervjuer som metod vilket ökar trovärdigheten. Enligt 

Danielson (2017) är intervjuer passande att använda för att förstå olika situationer och 

fenomen som till exempel en patients upplevelser och känslor av något. Artiklarna äger 

också pålitlighet och bekräftelsebarhet då beskrivningar av tillvägagångssätt och tidigare 

erfarenheter finns tydligt utformat och beskrivet. Mårtensson och Fridlund (2017) menar att 

en artikel har pålitlighet om bland annat tidigare kunskap inom ämnet finns förklarat. 

Mårtensson och Fridlund (2017) och Lincoln och Guba (1985), menar att en artikel har 

bekräftelsebarhet om analysen är tydligt beskriven. Artiklarna har en överförbarhet då 

artiklarna är tydligt beskrivna och att de andra tre begreppen är uppfyllda. Eftersom 

artiklarna som använts inte benämner vilken stroke de inkluderar, kan det antas att de 

inkluderar både hjärninfarkt och hjärnblödning. Det ger en överförbarhet till hjärninfarkt och 

hjärnblödning. De kvantitativa artiklarna har också granskats för att fastställa kvaliteten. 

Enligt Mårtensson och Fridlund (2017) uppfyller de kvantitativa artiklarna kraven för 

validitet och reliabilitet då artiklarna mätt det de avsåg att mäta, och mätinstrumenten de 

använt anses pålitliga. En av de kvantitativa artiklarna har testats för validitet och reliabilitet 

ett flertal gånger. En styrka i arbetet är att båda författarna granskat artiklarna enskilt och 

sedan tillsammans diskuterat och jämfört resultaten. Enligt Henricson (2017) stärks 

reliabiliteten och trovärdigheten om båda författarna till studien granskat alla artiklar och 

därefter granskat dem tillsammans. Flera objektiva parter har också fått följa 

analysprocessens gång. Enligt Henricson (2017) stärks trovärdigheten och pålitligheten då 

flera har följt analysprocessen. 

 

Att ha med etiskt övervägande i en litteraturöversikt är viktigt (Forsberg & Wengström, 

2016). I tio av artiklarna som valdes ut fanns etiskt godkännande. En av artiklarna saknade 

ett etiskt godkännande, men tidskriftens hemsida visade att de endast trycker artiklar som 

fått ett etiskt godkännande och därför har den inkluderats i resultatet. Studien har inkluderat 

både kvalitativ och kvantitativ forskning. När en kvantitativ metod används är det många 

gånger lätt att förutspå vilka etiska problem som kan uppstå. Viktiga frågor att ställa gällande 

etik vid enkäter är hur frågorna formulerats, om frågorna är känsliga, vilka personer har 

inkluderats och finns informerat samtycke med (Kjellström, 2017). Därför har författarna 

diskuterat och observerats detta i båda kvantitativa artiklarna genom att granska artiklarnas 

metod och resultat. Enligt Kjellström (2017) skapar kvalitativ metod en närhet mellan 

intervjuaren och individen, vilket kan påverka svaren. Den som blir intervjuad kan påverka 

svaren och anpassa svaret på det sättet som de tror att intervjuaren vill höra (Kjellström, 

2017). Då studien bygger på tidigare forskning har författarna inte kunnat beakta hur 

relationerna mellan intervjuare och individ sett ut. Något författarna anser som en svaghet 

eftersom svaren kan ha blivit påverkade. Vidare hade författarna ingen förförståelse till 

ämnet. Hade förförståelse funnits hade resultatet kunnat få en annorlunda utgång då andra 

tolkningar kunde ha gjorts. Enligt Dahlberg (2014) kan en förförståelse bidra till att 

människor ser annorlunda på saker och ting. Det kan bidra till att personen med förförståelse 

skapar ett resultat utifrån förförståelsen då personen redan ser på saker och ting på ett 

specifikt sätt. 
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Resultatdiskussion 

En förändrad kropp 

Resultatet visar att det kan vara svårt att acceptera kroppsliga förändringar som en stroke 

kan medföra. Det är svårt då upplevelsen av den egna kroppen förändras och patientens 

identitet blir hotad. Patienten måste därför lära känna sig själv och den förändrade kroppen 

på nytt. Kvigne, Kirkevold och Gjengedal (2004) styrker detta då de påvisar att patienter 

som drabbats av stroke inte känner igen sig själva efteråt, då de drabbats av 

funktionsnedsättningar. De visar också att patienterna har svårt att förstå att de drabbats av 

kroppsliga förändringar. Resultatet tydliggör upplevelser och känslor av den förändrade 

kroppen då det visar att när patienter inte längre kunde delta i fysiska aktiviteter som de 

gjorde innan sin stroke, känner de sig vilsna. De förlorade en del av sig själva då aktiviteterna 

är betydelsefulla och förknippas med deras identitet. Moeller och Carpenter (2013) beskriver 

att de som förlorar fysisk funktion får en minskad livskvalitet då det kan vara svårt att återfå 

känslan av dem själva och sin identitet. Wiklund (2003) styrker detta då kroppen anses vara 

en kontakt med identiteten. Jönsson (2012b) beskriver att en del av sjuksköterskans ansvar 

är att lindra lidande samt främja och återställa hälsa hos patienten. Stödet från sjuksköterskan 

kan i sin tur bidra till att patientens livskvalitet höjs (Kruithof, Visser-Meily & Post, 2012). 

Vidare visar resultatet att vardagliga aktiviteter som tidigare tagits för givet och gått på rutin 

var en utmaning. Det krävs mer koncentration och ork än det tidigare gjort och känslor som 

misslyckande är vanligt bland patienterna. Enligt Jönsson (2012b) har sjuksköterskan en roll 

i att stödja patienten tillsammans med fysioterapeut och arbetsteraput för att klargöra vilka 

behov som finns. Vilket kan leda till att patienten enklare klarar av att genomföra vardagliga 

aktiviteter.  

 

Flera patienter uppger att de frivilligt undviker fysiska aktiviteter då de inte vill möta andra 

människor. Enligt Pessah- Rasmussen (2014) är det ofta svårt för patienter att acceptera 

förändringar efter stroke. De påvisar också att det kan vara svårt att klara av vardagliga 

aktiviteter. Boger, Demain och Latter (2015) beskriver att patienter väljer att inte delta i 

fysiska aktiviteter då de fått ett försämrat självförtroende efter sin stroke. Ur resultatet 

framkommer det att patienter upplever att deras frihetskänsla och livskvalitet försvunnit då 

de inte längre klarar sig själva och behöver hjälp av andra. De uppger att det är svårt att gå 

från att klara sig själv till att vara beroende av andra. Kirkevold (2000) beskriver Orems teori 

om egenvård och hur egenvård hör ihop med hälsa, liv och välbefinnande. Sjuksköterskans 

ansvar är att ge stöd, råd och uppmuntran till patienten för att patienten sen ska kunna utföra 

egenvård på sig själv. Hon förklarar sambandet mellan patientens förmåga att klara av 

egenvård och patientens behov av egenvård. Vidare beskrivs betydelsen av att patienten ska 

göras delaktig i sin vård och att patientens behov ska identifieras så att patientens behov kan 

tillgodoses. Kruithof, Visser-Meily och Post (2012) belyser hur livskvalitet och vårdande 

hör ihop. De påvisar att positiva erfarenheter från vårdgivare höjer patientens livskvalitet. 

Resultatet visar att patienterna upplever den förändrade kroppen som opålitlig och 

oförutsägbar. Det resulterar i att flera patienter är rädda för att lämna sin trygghetszon då de 

är rädda för att bli skadade. Nunes och Quierós (2015) styrker detta då de skriver att patienter 

upplever en rädsla och oro av att bli utskrivna från sjukhuset efter stroke då de var tvungna 

att lämna deras trygghetszon. Hedberg, Cederborg och Johansson (2007) förklarar att det är 

viktigt att sjuksköterskan involverar patienten i deras egna vård. De beskriver att patientens 

individuella behandling är något som sjuksköterskan och patienten diskuterar tillsammans 
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och tar fram. Av resultatet framgår det att patienter som drabbats av kognitiva 

funktionsnedsättningar upplever att de saknar förståelse från familj och vänner. Enligt Skog 

och Grafström (2013) ansvarar sjuksköterskan för att ge ut information till patienten och 

dennes anhöriga då det kan bidra till en ökad förståelse för sjukdomen och dess 

konsekvenser. Flera patienter uttrycker att de hellre har synliga funktionsnedsättningar då 

det skulle kunna vara lättare för andra att se och ha förståelse för. Det framkom också att när 

kognitiva funktionsnedsättningar förbättras, ökar patienternas självförtroende och 

upplevelsen av lycka och välbefinnande, vilket ökar livskvaliteten. Enligt Kerr (2012) är det 

sjuksköterskans uppgift att hjälpa patienterna i återhämtningen så att de lättare kan förbättra 

sina funktionsnedsättningar. Sjuksköterskan ansvarar också för att lära patienterna att 

hantera och leva med funktionsnedsättningarna så att de kan återfå ett så normalt liv som 

möjligt. 

Psykiska och emotionella upplevelser 

Av resultatet framkommer det att patienter känner en ovisshet i hur livet efter stroke ser ut 

och de känner rädslor för att drabbas av en ny stroke. Kvigne et al. (2014) beskriver på 

liknande sätt hur patienter känner en ovisshet av att inte veta hur framtiden kommer se ut. 

Att inte veta om de kommer återhämta sig och om funktionsnedsättningarna är där för att 

stanna, upplever flera som jobbigt. Resultatet visar att bristande information från vården är 

en bidragande faktor till ovissheten. Patienterna upplever att informationen de får är 

otillräcklig och ibland förekommer informationen inte alls. Enligt Patientlagen (SFS 

2014:821) ska patienten bland annat få information om sitt hälsotillstånd, de hjälpmedel som 

finns och det förväntade vårdförloppet. Patienten ska också få information om eftervård och 

olika metoder för att förebygga sjukdom eller skada. Skog och Grafström (2013) menar att 

sjuksköterskan ska informera patienten om sjukdomsförloppet och funktionsnedsättningar 

som kan begränsa patienten. Informationen kan underlätta och skapa en förståelse för vad 

patienten har att vänta. Bland de som fick grundlig och anpassad information, visar det sig 

att återhämtningen gick lättare och de uttryckte att de hade god livskvalitet. Lou et al. (2016) 

beskriver att de patienter som fick information och kände sig väl omhändertagna under sin 

sjukhusvistelse kände sig säkrare i sig själva. De upplevde hemgången som något positivt 

och såg fram emot att fortsätta sitt vardagliga liv. I resultatet framkommer det i patienternas 

attityder att de upplever en lättnad och säkerhet kring sjukdomen då de får anpassad 

information. Enligt Arntzen och Hamran (2016) behöver patienternas anhöriga få 

information och råd i hur de ska gå tillväga för att hjälpa patienten i återhämtningsprocessen. 

Får anhöriga kunskap, kan de driva på och stötta patienten så de lättare kan återhämta sig 

och få en ökad livskvalitet. 

 

Av resultatet framgår det att flera av patienternas självförtroende sjönk efter att de drabbats 

av stroke. Att klara av sociala sammanhang och att inte vara en börda för andra är en jobbig 

tanke. I livet innan och efter stroke sågs en tydlig skillnad, då nedstämdhet och ledsamhet 

förekommer betydligt mer än innan. Det framkommer också att depression är vanligt bland 

patienter efter stroke. De upplever att de har ett sämre liv än de hade innan sin stroke. Enligt 

Ayasrah et al. (2017) är det vanligt att patienter får depression efter sin stroke. I resultatet 

visas några undantag då en del patienter känner en tacksamhet. De känner en tacksamhet av 

att få tillbringa mer tid i hemmet och att de haft tur som inte drabbats hårdare av sin stroke. 

Det framgår också att smärtproblematik är vanligt efter stroke. Smärtan visar sig vara ett 

hinder för flera patienter då den tar slut på patienternas energi och ork. Detta resulterar i att 
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patienternas deltagande i fysiska- och sociala aktiviteter uteblir. Pessah-Rasmussen (2014) 

menar att smärtproblematik är vanligt hos patienter efter stroke. Nunes och Quierós (2015) 

visar att patienter ofta vill delta i fysiska aktiviteter men då smärtan är för intensiv väljer de 

att avstå. Många gånger leder smärtan till att livskvaliteten minskar för patienterna. Vidare 

visar resultatet att smärtan är så intensiv för vissa patienter att de ibland känner en önskan 

om att få dö. Enligt Patientlagen (SFS 2014:821) har vården en skyldighet att se efter varje 

patients behov. Behov av trygghet, kontinuitet och säkerhet ska tillgodoses. Jönsson (2012a) 

beskriver att en del av sjuksköterskans ansvar är att främja hälsa hos varje patient.  

Sociala relationers inverkan 

I resultatet framkommer att patienter ofta upplever att de blir missförstådda då de känner att 

andra saknar förståelse för deras sjukdom. Detta resulterar i att relationer blir lidande och 

flera sociala kontakter bryts. Enligt Skog och Grafström (2013) är det en del av 

sjuksköterskans skyldighet att informera patientens närstående om sjukdomen för att öka 

deras förståelse. På arbetsplatser upplever patienterna att de är mindre värda då de inte klarar 

av att prestera likadant på jobbet som tidigare. En förminskande känsla finns hos de som får 

be sina arbetskollegor om hjälp. Arntzen och Hamran (2016) visar på liknande sätt att 

patienter som drabbats av stroke ofta upplever att deras kollegor inte förstår dem. Enligt 

Moeller och Carpenter (2013) upplever vissa patienter det som frustrerande och generande 

att vara beroende av andras hjälp. Det visar sig att socialt stöd har en betydande roll i 

patienternas välbefinnande och livskvalitet. Det sociala stödet bidrar till att patienterna 

lättare återhämtar sig efter sin stroke. Stöd från andra beskriver Lund, Melhus och Sveen 

(2018) som stimulerande för patienterna till att vilja förbättras och utvecklas. Anhöriga ger 

patienterna viljan till att förbättras samt att stödet bidrar till att de inte känner sig ensamma 

i återhämtningen. Enligt Buijck et al. (2012) behöver strokepatienter mycket psykiskt stöd. 

Konklusion 

Studien visar att de som drabbats av stroke upplever att de tappat bort sig själva och sin 

identitet vilket har lett till en försämrad livskvalitet. Kroppsliga och psykiska förändringar 

har bidragit till att patienterna inte känner igen sig. Kroppen upplevs främmande och de 

saknar förståelse från personer i sin omgivning. Aktiviteter och sociala sammanhang är 

numera något som patienterna drar sig undan ifrån. Nedstämdhet, depression och 

skrämmande känslor är något som också visade sig vara vanligt. Brist på stöd och 

information från vården förekom ofta vilket var en bidragande faktor till att patienterna 

kände osäkerhet. Det har visats att stöd från familjemedlemmar och information från vården 

har en betydande roll i patientens återhämtningsprocess. Stödet och informationen kan bidra 

till ökat välbefinnande och till en vilja om att fortsätta kämpa för att förbättras i sin sjukdom.  

Kliniska implikationer och förslag till utveckling av ämnet 

Som blivande sjuksköterska är det viktigt att förstå patienternas behov av eftervård och stöd 

efter en stroke. Eftersom resultatet visar att många patienter kände att de inte fått tillräckligt 

med information och hjälp efter sin stroke. Denna litteraturstudie kan därför vara användbar 

till sjuksköterskor och annan vårdpersonal som jobbar med patienter och närstående som 

drabbats av stroke. Detta då det kan bidra till en bredare kunskap och förståelse av hur 

patienterna uppfattar sitt liv och deras livskvalitet. Personal kan få en insikt i patienternas 

behov av information och stöd. För att utveckla vårdpersonalen ytterligare kan utbildning 
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ges med fokus på hur information och stöd ska ges. Vidare forskning som skulle kunna vara 

aktuellt är studier som forskar i olika informationssätt och vilka som är upplysande för 

patienterna. Ytterligare forskning skulle kunna vara hur patienterna vårdas under 

sjukhusvistelsen i samband med sin stroke samt hur eftervården ser ut. Får patienterna och 

deras anhöriga tillräckligt med information i vad som kan förväntas när allt har lagt sig och 

de kommit hem. Erbjuder vårdpersonalen bostadsanpassning och hjälpmedel? Blir 

patienterna uppfölja i deras sjukdom och välmående? 
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fall beskriven? 

• Vad är syftet? Är det klart formulerat? 

• Hur är metoden beskriven? 

• Hur är undersökningspersonerna beskrivna? 

• Hur har data analyserats? 

• Hur hänger metod och teoretiska utgångspunkter ihop? 

• Vad visar resultatet? 

• Hur har författarna tolkat studiens resultat? 

• Vilka argument förs fram? 

• Förs det några etiska resonemang? 

• Finns det en metoddiskussion? Hur diskuteras metoden i så fall? 

• Sker en återkoppling till teoretiska antaganden, t.ex. vårdvetenskapliga antaganden. 
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• Hänger metod och teoretiska utgångspunkter ihop? I så fall hur? 
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• Vilka argument förs fram? 
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• Finns det metoddiskussion? Hur diskuteras metoden i så fall, till exempel vad gäller 
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• Sker en återkoppling till teoretiska antaganden, till exempel omvårdnadsvetenskapliga 

antaganden? 

  



 

 

Bilaga 3 

Artikelöversikt 

Författare, titel, 

tidskrift, årtal, 

land 

Anderson, S. & Whitfield, K. 

Social identity and stroke: ”they don’t make me feel like, there’s 

something wrong with me”. 

Scandinavian Journal of Caring Sciences, 2013. 

Kanada.  

Syfte, 

perspektiv 

Syftet är att ta reda på hur stroke påverkat patienternas identitet. 

Ur ett patientperspektiv. 

Metod Kvalitativ studie där nio personer intervjuades, varav tre stycken var 

kvinnor. 

Resultat En gemensam faktor för stroke överlevande var att de upplevde 

fördomar och att de ibland kunde känna sig som en börda och att det var 

svårt att passa in. 

Förekomst av 

forskningsetiska 

överväganden 

Etiskt godkänd av Appropriate University Ethics commitee.  

 

Författare, titel, 

tidskrift, årtal, 

land 

Donnellan, C., Martins, A., Conlon, A., Coughlan, T., O’Neill, D. & 

Collins, D. R. 

Mapping patients’ experiences after stroke onto a patient-focused 

intervention framework. 

Disability & Rehabilitation, 2013. 

Irland. 

Syfte, perspektiv Syftet med studien var att tolka förklaringarna som patienterna gav 

angående deras upplevelser efter stroke och hur dem kan bekräfta ett 

etablerande patientfokuserad intervention ramverk. 

Ur ett patientperspektiv.  

Metod Randomiserad målmedveten grupp på åtta personer intervjuades med 

hjälp av semistrukturerade intervjuteknik.  

Resultat Patienterna beskrev både negativa och positiva erfarenheter efter att ha 

drabbats av stroke. Det nämns inte bara om fysiska, psykologiska och 

sociala försämringar utan också störningar i livsstilen som att ta 

mycket mediciner, ökad trötthet, svårigheter med sociala aktiviteter 

och att behöva ändra sin livsstil. 

Förekomst av 

forskningsetiska 

överväganden 

Enligt tidskriften måste alla eventuella publikationer vara etiskt 

godkända. 

 

 

Författare, titel, 

tidskrift, årtal, 

land 

Grohn, B., Worrall, L., Simmons-Mackie, N. & Hudson, K. 

Living successfully with aphasia during the first year post-stroke: A 

longitudinal qualitative study. 

Aphasiology, 2014. 

USA. 

Syfte, 

perspektiv 

Syftet är att beskriva personens perspektiv i vad som är viktigt när 

personen lever med afasi och förändringar som kan förekomma under 

det första året efter stroke.  

Ur ett patienteperspektiv.  



 

 

Metod En kvalitativ studie där 15 personer deltog i semistrukturerade 

intervjuer. 

Resultat Ett övergripande tema hittades; aktivt fortsätta framåt. Temat beskriver 

att det är viktigt för patienterna att tänka positivt för att kunna leva ett 

framgångsrikt liv med afasi över en längre tid. Faktorer relaterat till 

förbättring i kommunikationen, socialt stöd, upprätthålla en positiv 

attityd och deltagande i aktiviteter ingick i temat.  

Förekomst av 

forskningsetiska 

överväganden 

Etiskt godkänd av University of Queensland. 

 

Författare, titel, 

tidskrift, årtal, 

land 

Guo, Y., Togher, L., Power, E., Heard, R., Luo, N., Yap, P. & Koh, G. 
Sensitivity to change and responsiveness of the Stroke and Aphasia Quality-

of-Life Scale (SAQOL) in a Singapore stroke population. 

Aphasiology, 2017. 

Singapore 

Syfte, 

perspektiv 

Syftet är att jämföra patienter med och utan afasi som drabbats av 

stroke. 

Ur ett patientperspektiv.  

Metod Kvantitativ studie där de använt sig av kohortstudie. 

Resultat Efter 3 månader uppskattade personer med afasi att de hade fler 

handikapp, fler depressiva symtom, lägre kongnitivfunktion, nedsatta 

fysiska och psykiska kommunikations”domäner” och en lägre 

livskvalitet än för dem som inte fått afasi. Efter 12 månader uppskattade 

de med afasi fortfarande samma bortsett från att de hade mindre 

depressiva symtom. 

Förekomst av 

forskningsetiska 

överväganden 

Etiskt godkänd av National Healthcare Group Domain Specific Review 

Board och SingHealth Domain Specific Board Singapore. 

 

Författare, titel, 

tidskrift, årtal, 

land 

Karube, N., Sasaki, A., Hondoh, F., Odagiri, C., Hagii, J., Seino, S., 

Yasujima, M. & Osanai T. 

Quality of Life in Physical and Psychological Health and Social 

Environment at Posthospitalization Period in Patients with Stroke. 

Journal of Stroke and Cerebrovascular Diseases, 2016. 

Japan.  

Syfte, 

perspektiv 

Syftet är att ta reda på hur sambandet mellan livskvalitet och stroke hör 

ihop under postoperativa tiden. 

Ur ett patientperspektiv. 

Metod Kvantitativ studie. Tvärsnittsanalys där 53 patienter har intervjuats. 

Resultat De delade in resultatet i 8 kategorier som berör livsstil och livskvalitet. 

En viktig aspekt de kom fram till var att livet innan stroke hade en stor 

betydelse för hur livskvaliteten såg ut efter. 

Förekomst av 

forskningsetiska 

överväganden 

Etiskt godkänd av Hirosaki Stroke and Rehabilitation Hospital och ett 

skriftligt godkännande från deltagarna skrevs. 

 

 



 

 

Författare, titel, 

tidskrift, årtal, 

land 

Kjellén, E., Laakso, K. & Henriksson, I. 

Aphasia and literacy – the insider´s perspective. 

International Journal of Language & Communication Disorders, 2017. 

Sverige. 

Syfte, 

perspektiv 

Syftet är att beskriva hur läs- och skrivförmågan upplevs i det dagliga 

livet hos de som har afasi och att få insikt i hur läs- och skrivförmågan 

spelar roll i deras liv.  

Ur ett patientperspektv. 

Metod En kvalitativ studie där 12 personer som levt med afasi i minst 6 

månader som en följd av stroke deltog i fördjupade semistruturerade 

intervjuer. 

Resultat Ett övergripande tema hittades; läs- och skrivkunnighet är en löpande 

återhämnings process. Två underteman till detta övergripande tema 

hittades; förändringar i läs- och skrivkunnigheten och att möta 

förväntningarna angående läs- och skrivkunnigheten.  

Förekomst av 

forskningsetiska 

överväganden 

Etiskt godkänd av Regional Ethical Review Board of Gothenburg, 

Sweden. 

 

 

Författare, titel, 

tidskrift, årtal, 

land 

Lindgren, I., Gard, G. & Brogårdh, C. 

Shoulder pain after stroke – experiences, consequences in daily life and 

effects of interventions: a qualitative study. 

Disability and Rehabilitation, 2018. 

Sverige. 

Syfte, 

perspektiv 

Beskriva upplevelser av att leva med smärta i axlarna efter stroke, hur 

smärtan påverkar det dagliga livet och uppfattade effekter av 

interventioner. 

Ur ett patientperspektiv. 

Metod Kvalitativ intervjustudie som inkluderar 13 personer, varav 6 stycken är 

kvinnor.  

Resultat Tre kategorier framkom av analysen. Dessa var flera olika kännetecken 

av smärta, begränsningar orsakade av smärtan och flera olika 

interventioner för smärtan med olika effekter. I den första kategorin 

framkom att många upplevde smärtan som smygande och ihållande 

under hela dygnet. I andra kategorin framkom att smärtan påverkade 

dagliga aktiviteter och sysslor negativt. Den sista kategorin beskrivs 

olika interventioner.  

Förekomst av 

forskningsetiska 

överväganden 

Etiskt godkänd av Regional Ethical Review Board at Lunds University, 

Sweden och ett skriftligt godkännande från varje deltagande enligt 

Declaration of Helsinki. 

 

Författare, titel, 

tidskrift, årtal, 

land 

Meijering, L., Nanninga, C. & Lettinga, A. 

Home-making after stroke. A qualitative study among Dutch stroke 

survivors. 

Health & Place, 2016. 

Nederländerna.  



 

 

Syfte, 

perspektiv 

Syftet är att beskriva patientens upplevelse hur det är att komma hem 

efter en stroke. 

Ur ett patientperspektiv. 

Metod Kvalitativ studie där 24 patienter har intervjuats.  

Resultat Många patienter upplevde att ett tidigare tryggt och bekvämt hem 

förvandlades till ett utrymme av besvär. Tidigare säkra kroppsrutiner 

kom att bli tidskrävande och påfrestande och förhållandet med sin 

partner ändrades. 

Förekomst av 

forskningsetiska 

överväganden 

Etiskt godkänd av The Medical Etcical Review Committee of the 

University Medical Center Groningen. 

 

 

Författare, titel, 

tidskrift, årtal, 

land 

Patchick, E., Horne, M., Woodward-Nutt, K., Vail, A. & Bowen, A. 

Development of a patient-centred, patient-reported outcome measure 

(PROM) for post-stroke cognitive rehabilitation: qualitative interviews 

with stroke survivors to inform design and content. 

Health Expectations, 2014. 

Storbritannien.  

Syfte, 

perspektiv 

Syftet är att ta reda på upplevelsen av rehabilitering av kognitiva 

funktionsnedsättningar bland stroke överlevande och vad som är viktigt. 

Ur ett patientperspektiv. 

Metod Kvalitativ studie där de använde sig av semistrukturerade intervjuer på 

16 patienter. 

Resultat Patienterna identifierade att de var ett problem med deras kognitiva 

problem som inte syntes och att de hörde ihop med självidentiteten och 

ledde till känslomässiga problem. 

Förekomst av 

forskningsetiska 

överväganden 

Etiskt godkänd av National Research Ethics Service.  

 

 

Författare, titel, 

tidskrift, årtal, 

land 

Taule, T. & Råheim, M. 

Life changed existentially: a qualitative study of experiences at 6–8 

months after mild stroke. 

Disability and Rehabilitation An international, multidisciplinary 

journal, 2014. 

Norge. 

Syfte, 

perspektiv 

Syftet är att undersöka hur patienter som överlevt stroke upplever ett 

tidigt stöd vid utskrivning. 

Ur ett patientperspektiv. 

Metod Kvalitativ studie där åtta deltagare blev intervjuade i en randomiserad 

kontrollstudie.  

Resultat Deltagarnas berättelser visar på att deras liv har förändrats väldigt 

mycket. Likheter och olikheter i upplevelserna berodde på 

självuppfattad hälsa, kroppen, praktiska aktiviteter, deltagandet i 

samhället och självuppfattning.  

Förekomst av 

forskningsetiska 

överväganden 

Etiskt godkänd av Norwegian Regional Ethics Committee.  
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land 

Taule, T., Strand. L., Skouen, J. & Råheim, M. 
Striving for a life worth living: stroke survivors’ experiences of home 

rehabilitation.  

Scandinavian Journal of Caring Sciences, 2015. 

Norge. 

Syfte, 

perspektiv 

Syftet är att undersöka strokeöverlevares upplevelse av rehabilitering i 

hemmet efter att ha blivit utskriven i ett tidigt skede från sjukhuset. 

Ur ett patientperspektiv. 

Metod Kvalitativa intervjuer gjordes på åtta deltagare där de använt sig av 

randomiserad kontrollstudie. 

Resultat Det delades in i kategorier the trauma of a changed body: making sense 

of emotional reactions, Home rehabilitation experiences after stroke och 

Encounters with professionals: the challenge of cultivating mutual 

confidence. 

Förekomst av 

forskningsetiska 

överväganden 

Etiskt godkänd av Norwegian Regional Ethics Commitee. 



 

 

Bilaga 4 

Resultattabell 
Kategorier 

 En förändrad kropp Psykiska och emotionella upplevelser Sociala relationers inverkan 

Artikel Synliga 

förändringar 

Osynliga 

förändringar 

Rädsla för en ny 

stroke 

Förändrad 

tillvaro 

Smärta och 

trötthet 

Brist på 

förståelse 

Betydelsen 

av 

emotionellt 

stöd 

1  X  X    

2  X  X X X  

3 X X  X  X X 

4 X  X X  X  

5 X X  X    

6 X  X X X  X 

7 X   X    

8  X  X    

9     X  X 

10 X   X  X X 

11 X  X X   X 

 

Artiklarna är numrerade 1–11 för att visa vilka kategorier artikeln finns med i. 

1. Kjellén, Laakso och Henriksson (2017) 

2. Patchick, Horne, Woodward-Nutt, Vail och Bowen (2014) 

3. Meijering, Nanninga och Lettinga (2016) 

4. Taule och Råheim (2014) 

5. Grohn, Worrall, Simmons-Mackie och Hudson (2014) 

6. Donnellan, Martins, Conlon, Coughlan, O’Neill och Collins (2013) 

7. Karube, Sasaki, Hondoh, Odagiri, Hagii, Seino, Yasujima och Osanai (2016) 

8. Guo, Togher, Power, Heard, Luo, Yap och Koh (2017) 

9. Lindgren, Gard och Brogårdh (2018) 

10.  Anderson och Whitfield (2013) 

11. Taule, Strand, Skouen och Råheim (2015) 


