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Stroke är en av våra stora folksjukdomar som drabbar cirka 30 000 människor varje år. 
Strokedrabbade patienter kommer i kontakt med hälso- och sjukvården och sjuksköterskan 
har en central roll i omvårdnaden. Därför är det viktigt att sjuksköterskan har kunskap om 
patienters upplevelse av att drabbas av stroke. Syftet med denna studie är att beskriva 
patienters upplevelse av stroke. Metoden som använts är en litteraturstudie där tretton 
kvalitativa artiklar analyserats. Tre olika huvudteman framkom ur analysen: upplevelse av 
förändringar efter stroke, Strategier för att hantera den nya situationen och upplevelse av 
mötet med sjukvården. Temat upplevelse av förändringar efter stroke har delats in i tre 
olika underteman. Dessa är upplevelse av fysiska och kognitiva förändringar och 
upplevelse av sociala förändringar samt upplevelse av emotionella förändringar. Resultatet 
visar att patienterna är i behov av stöd och uppmuntran för att hantera de förändringar som 
uppstår efter stroke. Därför är det viktigt att sjuksköterskan erbjuder patienterna ett adekvat 
stöd. 
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Stroke is one of our biggest national diseases which affects about 30 000 people every 
year. People victim of stroke gets in contact with the health and hospital care and at this 
point the nurse has a very central role regarding the nursing care. It is therefore important 
that the nurse has knowledge of patients’ experience of suffering stroke. The aim is to 
describe patients’ experience of stroke. The method used is a literature review in which 
thirteen qualitative articles analyzed. Three major themes emerged from the analysis: the 
experience of changes after stroke, strategies to handle the new situation and the 
experience of meeting with the health care. The theme of the experience changes after 
stroke has been divided into three different sub-themes. These are experiences of physical 
changes and experience of social changes and the experience of emotional changes. The 
result shows that the patients are in need of encouragement and assistance to be able to 
manage the changes that occur after stroke. It is therefore important that the nurse offers 
patients an adequate support. 



 
 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

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

Patientperspektiv på omvårdnad........................................................................................1 
Hälsa och lidande...............................................................................................................2 
Egenvård ............................................................................................................................3 
Omvårdnad vid stroke........................................................................................................4 
Problemformulering...........................................................................................................5 

SYFTE ...................................................................................................................................6 
Frågeställningar .................................................................................................................6 

METOD .................................................................................................................................6 
Litteratursökning................................................................................................................6 
Inklusionskriterier..............................................................................................................7 
Exklusionskriterier.............................................................................................................7 
Kvalitetsbedömning ...........................................................................................................7 
Dataanalys..........................................................................................................................8 
Etisk bedömning ................................................................................................................9 

RESULTAT.........................................................................................................................10 
Upplevelse av förändringar efter stroke...........................................................................10 

Upplevelse av fysiska och kognitiva begränsningar....................................................11 
Upplevelse av sociala förändringar..............................................................................12 
Upplevelse av emotionella förändringar......................................................................13 

Strategierna för att hantera den nya situationen...............................................................13 
Upplevelse av mötet med sjukvården ..............................................................................14 
Resultatsammanfattning...................................................................................................16 

DISKUSSION......................................................................................................................17 
Metoddiskussion ..............................................................................................................17 
Resultatdiskussion ...........................................................................................................18 
Konklusion.......................................................................................................................20 
Implikationer....................................................................................................................20 

REFERENSLISTA ..............................................................................................................22 
BILAGOR...............................................................................................................................I 
Bilaga 1 ...................................................................................................................................I 
Bilaga 2 .................................................................................................................................V 
 



1 
 

INLEDNING 

Stroke är en av våra stora folksjukdomar som drabbar cirka 30 000 människor varje år 
(Socialstyrelsen, 2005). Sjukdomen är den tredje största dödsorsaken efter hjärt-
kärlsjukdomar och cancer. Stroke är en av de vanligaste orsakerna till neurologiska 
funktionshinder hos vuxna. Medelåldern för insjuknandet är cirka 75 år och av de 
insjuknande är 20 % under 65 år. Risken att drabbas av stroke ökar starkt med stigande 
ålder.  Antalet äldre i vårt samhälle kommer att öka vilket innebär att det totala antalet 
personer som insjuknar kommer att stiga. Stroke är en sjukdom som kräver flest 
sjukhusvistelser i Sverige. År 2005 har den totala samhällskostnaden för stroke beräknats 
till cirka 12 miljarder kronor (a a). 
 
Människor som drabbas av stroke är en stor patientgrupp och sjuksköterskan har en central 
roll i deras omvårdnad oavsett vart i vårdkedjan de befinner sig. För att kunna vårda och 
stödja dessa patienter är det viktigt att sjuksköterskan och annan vårdpersonal har kunskap 
om patienters upplevelse av att drabbas av stroke. 

BAKGRUND 

Den internationella beteckningen för slaganfall är stroke. Stroke innefattar två 
huvudgrupper, hjärnblödning och hjärninfarkt. Hjärninfarkt utgör cirka 85 % av 
slaganfallen, medan 10 % utgörs av intracerebrala blödningar och 5 % av 
subaraknoidalblödningar (Larsson & Rundgren, 2003). Den hjärnskada som uppkommer 
vid stroke beror främst på att vävnaden drabbas av syrebrist och näringsbrist samt att 
toxiska substanser ansamlas i skadeområdet (Erikson & Erikson, 2006). Symptomen vid 
stroke varierar beroende på vilken del av hjärnan som drabbas och skadeomfattningen.  
Stroke drabbar i regel bara ena hjärnhalvan, vilket gör att också symtomen bara berör ena 
kroppshalvan, men på motsatt sida. De vanligaste symptomen är domningar eller svagheter 
i ansiktet, armar och ben. Synstörningar på ena eller både ögonen samt svårigheter att tala 
eller förstå vad andra säger är ytterligare symtom vid stroke. Även koncentrationssvårighet 
och problem med minnet är vanligt förekommande hos strokedrabbade patienter (a a) 

Patientperspektiv på omvårdnad 
Patienternas uppfattning av vården är viktig enligt Williams och Calnan (1991). Författarna 
menar att vården bör tillgodose patienters behov och önskningar. Vård som utgår ifrån ett 
patientperspektiv betraktas av patienterna som av hög kvalitet (a a). För att kunna se 
vården ur patienternas perspektiv så krävs det enligt Dalberg (1994) att sjuksköterskan vet 
hur patienten upplever sin situation. För att kunna sätta sig in i patienters situation bör 
sjuksköterskan vara engagerad och lyssna aktivt på patienterna (a a). Thorsteinsson (2002) 
skriver i sin studie om hur patienterna med kroniska sjukdomar upplever vården. Vården 
beskrivs vara av hög kvalitet när sjuksköterskan är vänlig, glad och har förmågan att 
identifiera patienternas behov samt när hon eller han har medicinska och tekniska 
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kompetenser. Patienterna kan uppleva att det brister i vården när sjuksköterskan inte visar 
intresse för dem, utan istället fokuserar på utförandet av de tekniska uppgifterna (a a). 
Patienterna värdesätter sjuksköterskan som ser patienterna som unika individer och inte 
enbart fokuserar på sjukdomen (Schmidt, 2003). Det är viktigt enligt Eriksson, 1995 att se 
patienten som en människa med erfarenheter och levt liv. Den levande människan är mer 
än livet i biologisk mening. En levande människa har livsvilja, hopp, önskningar, tankar. 
Den levande människan vill vara med och skapa sitt eget liv (a a).  

Hälsa och lidande 
Hälsa och lidande utgör två naturliga sidor av människans tillvaro. De är integrerade i 
varandra och är ständigt närvarande i människans liv. Beroende på omständigheterna 
upplever människan varierande grad av lidande och/eller hälsa (Eriksson, 1994). Eriksson 
(1990) definierar hälsa som ”Ett integrerat tillstånd av sundhet, friskhet och en känsla av 
välbefinnande men inte nödvändigtvis som frånvaro av sjukdom” (a a s. 44). Friskhet är 
kopplad till den fysiska hälsan, medan sundhet är kopplad till den psykiska hälsan. Sundhet 
och friskhet är objektiva begrepp och är kännetecken på människans funktion. 
Välbefinnande är ett subjektivt begrepp och handlar om människans egen upplevelse av 
hälsa. Hälsan är relativ, det vill säga att upplevelsen av hälsa varierar från individ till 
individ, samt mellan kulturer. Individens subjektiva upplevelse av hälsa varierar från stund 
till stund och är starkt förknippad med den enskilda individens aktuella situation (Eriksson, 
1990). Eriksson (1995) menar att om de objektiva och subjektiva sidorna av hälsan ställs i 
relation till varandra kan människans hälsa befinna sig i fyra olika positioner (Figur 1). I 
position A har individen objektiva tecken på sjukdom men upplever välbefinnande. I 
position B har individen inga objektiva tecken på ohälsa och upplever välbefinnande. I 
position C har individen inga objektiva tecken på ohälsa, men upplever frånvaro av 
välbefinnande- ohälsa. I Position D har individen objektiva tecken på sjukdom och känner 
sig ha ohälsa.  
                                             
                                              Välbefinnande 
                                                     
 
                             A: Upplevd hälsa                     B: Verklig hälsa 
  
 
   Objektiva                                                                                 Inga  
   tecken på                                                                                  objektiva 
   sjukdom                                                                                    sjukdomstecken 
 
                                    D: Verklig ohälsa                          C: Upplevd ohälsa    
 
                                          Frånvaro av välbefinnande 

 
                        Figur 1. Människans hälsopositioner enligt Eriksson (1990). 
 
. 
Antonovsky (1991) försöker att lösa hälsans mysterium genom att finna hälsans källa.  
Antonovsky betonar att upplevelsen av sammanhang är avgörande för att bemästra 
påfrestningar på hälsan. Det finns tre centrala komponenter i upplevelsen av sammanhang: 
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begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Hanterbarhet handlar om förmågan att 
hantera de händelser som inträffar i livet. Begriplighet handlar om den kognitiva förmågan 
att bedöma och förstå den situation som han eller hon befinner sig i. Meningsfullhet är en 
motivationskomponent och hör samman med i vilken utsträckning individen upplever 
problem och krav som livet ställer en inför och vad som är värt att investera energi och 
engagemang i. Människan med en stark upplevelse av sammanhang kommer att vara 
motiverad och därmed i större utsträckning se svårigheter som utmaningar. Han eller hon 
har förmågan att hantera kriser och påfrestningar på ett bra sätt och lyckas göra tillvaron 
uthärdlig trots att han eller hon befinner sig i en svår situation. Människan med en stark 
upplevelse av sammanhang väljer en livsstil som främjar hälsa (a a).  
 
Det finns ett talesätt som säger att människan inte kan uppskatta sin hälsa förrän hon mött 
sjukdom och lidande (Eriksson, 1994). Lidande kan ge hälsan en mening genom att 
människan upplever hur det är att vara sjuk och ha begränsningar. Lidandet är en kamp 
mellan det onda och det goda. Lidandets kamp är en plåga där människan kämpar emot 
känslor av skam och förnedring. Människan uttrycker sitt lidande på olika sätt men ofta 
saknas det ett språk som gör det möjligt för människan att utrycka det som de verkligen 
upplever (a a). Eriksson (1994) menar att människan blir tvungen att ge lidandet förklaring 
genom att förvandla lidandet till ångest, smärta eller ett fysiskt uttryck som kan observeras. 
Det är viktigt att vårdpersonalen är lyhörda för de här symbolerna och försöker lindra och 
bekräfta lidandet. Bekräftelse kan ske på olika sätt, till exempel med en blick eller med 
beröring. Att inte bekräfta ett lidande kan innebära ytterligare ett lidande för människan.   
Människan kan uppleva att lidande blir bekräftat genom att han eller hon blir informerad, 
känner delaktighet, blir bekräftad och förstådd samt bemött med respekt och värdighet (a 
a). 
 
För att undvika lidande är bekräftelse av människans värdighet viktig. Det är även viktigt 
att inte fördöma och missbruka makt utan istället ge den vården människan behöver. Att 
visa respekt, förmedla hopp men också dela hopplösheten, stödja och uppmuntra samt 
trösta människan i hennes lidande är också av betydelse enligt Eriksson (1994). 

Egenvård 
Orem (2001) definierar omvårdnad som ersättning för hälsorelaterade aktiviteter i 
situationer där patienten inte kan klara av att utföra dessa aktiviteter själv. Målet med 
omvårdnad är att hjälpa patienten att bli självständig i samband med egenvård (a a). Med 
egenvård menar Orem (2001) de handlingar som människan utför för att upprätthålla hälsa 
och välbefinnande. Egenvård har till syfte att tillgodose egenvårdsbehoven. Det sistnämnda 
innebär utförandet av handlingar som är nödvändiga för personens funktion och utveckling 
som människa. Egenvårdsbehov kan vara specifika eller allmänna. Orem (2001) menar att 
alla människor har samma allmänna behov. Dessa behov är till exempel mat, elimination, 
luft, vatten och samvaro med andra. Behoven måste tillgodoses för att säkerställa hälsa och 
välbefinnande. Individens specifika behov beror på vilken egenvårdsbrist som råder. 
Egenvårdsbrist är förklaringen till varför en person är i behov av omvårdnad. En 
egenvårdsbrist uppstår när individens egenvårdskapacitet är i obalans med hans 
egenvårdskrav. Orem, (2001) menar att hos friska människor finns det balans mellan 
egenvårdskapaciteten och egenvårdsbehoven. Vid sjukdom sviktar denna balans och leder 
till egenvårdsbrist. I dessa situationer måste andra människor ta ansvaret för personens 
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egenvård (a a). 
 
Egenvårdskapacitet ses som individens förmåga att utföra egenvårdsbehov (Orem, 2001). 
Individens ålder, hälsotillstånd, kunskap och utbildning har påverkan på 
egenvårdskapaciteten. Egenvårdsbrist leder till behov av omvårdnadssystem. Orem skiljer 
mellan tre typer av omvårdnadssystem. I det fullständigt kompenserande 
omvårdnadssystemet tar sjuksköterskan fullständigt ansvar för patientens vård medan i det 
delvis kompenserande omvårdnadssystemet kompenserar han/hon vissa av patientens 
egenvårdsbegränsningar men även uppmuntrar patienten att själv utföra vissa 
egenvårdsåtgärder. I det stödjande/undervisande omvårdnadssystemet reglerar 
sjuksköterskan utövanden och utveckling av egenvårdskapacitet samt hjälper patienten till 
att bli mer och mer oberoende och ta mer ansvar för sin egenvård.  Det är patientens 
tillstånd som avgör vilket omvårdnadssystem som ska utföras (a a). 
 

Omvårdnad vid stroke 
Syftet med omvårdnad enligt SOSFS (1 993:17) är att ”stärka hälsa, förebygga sjukdom, 
ohälsa, återställa och bevara hälsan utifrån patientens individuella möjligheter och behov” 
(a a s. 174). Detta kommer att ställa stora krav på sjuksköterskans roll som 
omvårdnadsansvarig för en patient som drabbas av stroke, eftersom stroke innebär 
kroppsliga, psykiska och sociala påfrestningar för patienten (Larsson & Rundgren, 2003). 
Sjuksköterskan ska kunna överblicka patientens situation så att belastningen och kraven på 
patienten varken blir för stora eller för små. Det är viktigt att sjuksköterskan försöker 
uppmuntra patienten till att utnyttja sina egna resurser och hjälpa till när resurserna är 
bristfälliga eller saknas (a a). 
 
Cross (2008) beskriver att sjuksköterskan spelar en viktig roll i patientens rehabilitering. 
Det är sjuksköterskans ansvar att hjälpa patienten att tillgodose sina behov. 
Sjuksköterskans roll är också att utbilda patienten om riskfaktorer för att förhindra 
komplikationer senare. Sjuksköterskan bör också se till att patienten som haft stroke är 
medveten om sin situation och uppmuntras till att gå på regelbundna kontroller (a a). 
Sjuksköterskans insatser i rehabiliteringen är att bedöma risker och vidta förebyggande 
åtgärder (Long, Kneafsey, Ryan & Berry, 2002). Hon eller han ansvarar för fysisk och 
teknisk omvårdnad och hjälpa patienten att integrera färdigheter i det dagliga livet. Vidare 
ska sjuksköterskan stödja och uppmuntra patienten att hantera sin nya situation samt 
involvera familjen i patientens vård (a a). Sjuksköterskans roll är att underlätta personens 
tillfrisknande, ge vård och planera samt samordna insatserna under rehabiliteringen 
(Burton, 2000a).  
 
Syftet med rehabilitering utifrån sjuksköterskans perspektiv är att hjälpa strokedrabbade 
patienter att bli mer självständiga och att klara sig hemma på egen hand. För att uppnå 
självständighet fokuserar sjuksköterskan på att lära patienten att utföra tidigare aktiviteter 
trots patientens nedsatta funktionsförmåga. Det är viktigt att inte enbart lägga fokus på 
fysisk rehabilitering utan att också förbereda patienten för det nya sociala livet (Kvigne, 
Kirkevold & Gjengedal, 2005). Att främja självständighet kräver att patienten får viktig 
information om sitt tillstånd, lär sig på nytt eller hittar nya sätt att utföra dagliga aktiviteter, 
får hjälp att hantera sin nya situation och att han eller hon känner sig involverad i sin vård 
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och behandling. Att involvera patienten är en förutsättning för en framgångsrik 
rehabilitering (Hill & Johnson, 1999). 
 
Sjuksköterskan ansvarar för att en omvårdnadsplan upprättas, genomförs, utvärderas och 
revideras. En viktig omvårdnadsåtgärd är att samtala och vara tillgänglig. Samtal kan 
användas som ett redskap för att informera, stödja, uppmuntra och skapa kontakt med 
patienten (Larsson & Rundgren, 2003). God kommunikation och bra relation mellan 
patient och sjuksköterska gör det möjligt för sjuksköterskan att samla in nödvändig 
information så att vården blir mer individanpassad (Burton, 2000a).  Det är av betydelse att 
sjuksköterskan ser patienten som en individ och inte enbart fokuserar på utförandet av 
uppgifter. Att inte sätta patienten i centrum kan ha en negativ effekt på patientens 
välbefinnande och säkerhet (McCabe, 2004). Sjuksköterskan bör närma sig patienten på ett 
övergripande sätt och ha ett bemötande som tillvaratar hela människans behov och som 
bygger på patientens upplevelse av sin situation. Att känna empati och ha förmåga att sätta 
sig in i patientens situation gör att patienten känner sig sedd (a a).  
 
Det är viktigt att sjuksköterskan arbetar medvetet för att få patienten att uttrycka sina 
synpunkter och upplevelser. Detta kan åstadkommas genom en öppen och ärlig 
kommunikation samt en äkta närvaro. Om sjuksköterskan är närvarande och känslomässigt 
engagerad blir omvårdnaden naturlig och det blir möjligt för sjuksköterskan att förstå 
patientens livsvärld (Sundin, Norberg & Jansson, 2001; McCabe, 2004).  
 
Sjuksköterskan har en central roll i att förberedda patienten och anhöriga på förändringar 
som uppkommer till följd av stroke (Nolan & Nolan 1998a; Nolan & Nolan 1998b). 
Genom rådgivning och emotionellt stöd hjälper sjuksköterskan patienten att bemästra sin 
situation (Hill & Johnson, 1999). Sjuksköterskan beskrivs som spindeln i nätet. Det vill 
säga hon eller han fungerar som kommunikationslänk mellan olika professioner i temat 
kring patienten (Furåker, Hellström-Muhli & Walldal, 2004; Nolan & Nolan 1998a; Nolan 
& Nolan 1998b).  
 
Kirkevold (1997) beskriver sjuksköterskans roll i vården av patienter med stroke genom 
fyra olika funktioner: Den förklarande sjuksköterskan hjälper patienten och närstående att 
förstå svårigheter med att drabbas av stroke. Genom att ge realistisk information om 
behandling, rehabilitering och möjligheten till förbättring kan sjuksköterskan hjälpa och 
stödja patienten och dennes anhöriga till att få mer förståelse för den nya situationen. Den 
tröstande sjuksköterskan skapar en bra relation till patienten och anhöriga. En god relation 
gör det möjligt för sjuksköterskan att hjälpa patienten och dennes anhöriga att hantera 
sjukdomen, underlätta sorgprocessen och främja hopp samt förebygga depression. Den 
bevarande sjuksköterskan hjälper patienten att förbättra och underhålla sina funktioner 
samt förebygga komplikationer. Den integrerande sjuksköterskan hjälper patienten att 
integrera inlärda färdigheter i dagliga livet (a a). 

Problemformulering 
Stroke är vanlig sjukdom som drabbar många människor varje år. Sjukdomen kan ge både 
dolda och synliga funktionsnedsättningar, såsom känselnedsättningar, domningar, 
talsvårigheter och minnessvårigheter samt nedsatt koncentrationsförmåga. Dessa symptom 
innebär ofta begränsningar för patienten och påverkar livet på olika sätt. Människor kan 



6 
 

uppleva hälsa trots sjukdomen därför är det viktigt att sjuksköterskan hjälper patienterna att 
få mer förståelse för situationen. Ökad förståelse kan leda till att patienterna känner sig 
delaktiga i sin vård och behandling. Att inte involvera patienterna i sin vård och 
behandling kan orsaka lidande. Med denna litteraturstudie vill författarna beskriva 
patienters upplevelse av att drabbas av stroke. Denna kunskap kan användas av 
sjuksköterskan och annan vårdpersonal för att underlätta för patienter att hantera sin nya 
situation och därmed öka möjligheterna till en snabbare återhämtning. 

SYFTE 

 Syftet är att beskriva upplevelsen av stroke ur patienters perspektiv. 

Frågeställningar 
Hur upplever de drabbade sin situation 
Hur hanterar de sjukdomen i vardagen 

METOD 

Kvalitativa studier har som främsta mål enligt Friberg (2006) att öka förståelsen för det 
valda fenomenet. Genom att sammanställa tidigare forskning till en ny helhet och omsätta 
den identifierade kunskapen till praktisk användbar kunskap kan analys av kvalitativ 
forskning bidra till evidensbaserad omvårdnad (a a). Därför har författarna valt att göra en 
litteraturstudie som bygger på analys av kvalitativa studier om stroke ur patienters 
perspektiv. I denna studie har författarna fokuserat på kvalitativa studier eftersom 
författarna vill studera patienters egen upplevelse av att drabbas av stroke. 

Litteratursökning 
Databaserna som har använts är Academic Search Elite, CinalEbsco och Medline samt 
PsykINFO. De sökord som använts är: ”Stroke”, ”experience”, ”patient”. Dessa sökord har 
kombinerats med boolesk sökteknik med operatorn AND. För att begränsa sökningen har 
vi använt oss av booleska operatorn NOT tillsammans med ordet ”acut” . Trunkering av 
sökorden har också utförts för att inte missa de olika böjningsformerna. För att få 
vetenskapligt granskade artiklar har sökningen avgränsats med ”peer reviewed”. 
 
Efter att ha sökt i de olika databaserna fick vi totalt 773 artiklar. Av dessa valdes 681 
artiklar bort eftersom dessa titlar inte var i överensstämmelse med vårt syfte. Vi har läst 
abstraktet på de 92 artiklar som blev kvar. De artiklar som fanns i fulltext granskades 
direkt medan de andra artiklarna som var intressanta beställdes eller söktes upp i olika 
bibliotek. Totalt har vi använt oss av 13 artiklars resultat. Dessa artikelresultat ligger till 
grund för denna studies analys och resultat. Den sökvägen som har använts för att få fram 
artiklarna presenteras i tabell 1.  
 



7 
 

 
Tabell 1: Översikt över litteratursökning i de olika databaserna 2008-11-04 
 
Databas Sökord Antal träffar Granskade 

abstract 
Granskade 
artiklar 

Inkluderade 
artiklar 

Academic 
Search Elite 

Stroke* and 
experience* 
and patient* 
not acute* 

297 16 13 9 
 

CinahlEbsco Stroke* and 
experience* 
and patient* 
not acute* 

426 39 16 3+6¹ 
 

Medline Stroke* and 
experience* 
and patient*  

22 22 1 1 

PsyckINFO Stroke* and 
experience* 
and patient*  

28 15 0 0 

Totalt 773 92 30 13 

¹ Innebär att artikel har valts ut i tidigare sökning 

Inklusionskriterier  
För att kunna besvara studiens syfte har olika inklusionskriterier använts när artikelsökning 
genomförts (Friberg, 2006). Kriterier vid urvalet var att artiklarna skulle svara på studiens 
syfte, kvalitativa och vara vetenskapliga. Vetenskapliga artiklar ska enligt Friberg (2006) 
redovisa en ny kunskap, vara möjlig att granska, ha varit utsatt för bedömning och vara 
publicerade på engelska. Ytterligare ett inklusionskriterium var att artiklarna skulle vara 
från år 2000 och framåt.  Detta för att erhålla den senaste forskningen.  

Exklusionskriterier 
Översiktsartiklar exkluderas eftersom endast primärkällor används. Artiklar som fokuserar 
på fler sjukdomar än stroke exkluderades. Även artiklar som intervjuer patienterna under 
den akuta fasen av stroke exkluderades. Utöver dessa kriterier har författarna exkluderat 
artiklar vars syfte inte var relevanta för att besvara föreliggande studies syfte. 

Kvalitetsbedömning 
Kvalitetsbedömning av de utvalda artiklarna är nödvändig så det inte förekommer 
osäkerhet om vad analysen har grundats på (Friberg, 2006). För att ha god kvalitet på de 
valda artiklarna gjorde författarna en kvalitetsbedömning av artiklarna enligt Willman, 
Stoltz och Bahtsevani (2006). Kriterier som använts för att bedöma artiklarnas kvalitet 
presenteras i tabell 2. De artiklar som inte uppfyllde kriterierna för hög kvalitet men som 
ändå inte var av låg kvalitet har bedömts som medelkvalitet. Vi har endast använt artiklar 
av hög och medelkvalitet i resultatet (bilaga 2). I denna studie har författarna använt två 
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artiklar av medelkvalitet och 11 artiklar av hög kvalitet.  
 
Tabell 2. Kriterier för kvalitets bedömning av vetenskapliga artiklar (Willman, Stoltz & 
Bahtsevani, 2006, s. 97). 
 
Hög kvalitet Låg kvalitet 

• Klart beskrivit kontext 
• Väldefinierad frågeställning 
• Välbeskriven urvalsprocess, 

datainsamlingsprocess och analysmetod 
• Dokumenterad metodisk medvetenhet 
• Systematisk och stringent dataredovisning 
• Tolknings förankring i data påvisad. 

Diskussion om tolkningars trovärdighet och 
tillförlitlighet 

• Kontextualisering av resultat i tidigare 
forskning 

• Implikationer för relevant praktik väl 
artikulerade   

• Oklart beskrivit kontext 
• Vagt definierad frågeställning 
• Otydligt beskriven urvalsprocess, 

datainsamlingsprocess och analysmetod 
• Dåligt dokumenterad metodisk medvetenhet 
• Osystematisk och mindre stringent 

dataredovisning 
• Otydlig förankring av tolkningar i data 
• Kontextualisering av resultat i tidigare 

forskning saknas eller är outvecklad 
• Implikationer för relevant praktik saknas 

eller är otydlig  

Dataanalys 
Analysarbetet beskrivs av Friberg (2006) som en förflyttning från helhet till delar till en ny 
helhet. Författarna har följt de olika stegen i arbetsgången vid analys av kvalitativa studier 
som redovisas i Friberg (2006) (figur 2). Författarna har läst igenom de valda artiklarna 
enskilt flera gånger för att få en helhet över vad de handlar om. Författarna har gjort 
understrykningar och noteringar i marginaler för att få överblick över innehållet. Därefter 
identifierades olika nyckelfynd i varje studies resultat. Detta utfördes också enskilt av 
författarna. Nyckelfynden diskuterades sedan så att likheter och skillnader mellan 
artiklarnas resultat har hittats. Innehåll som handlar om liknande ämnen sorterades under 
lämpliga huvudteman och underteman.  Ett exempel på nyckelfynd som identifierades 
under analysgången är upplevelsen av förändringar efter stroke och vilken påverkan detta 
har på patientens liv. Citat från de ursprungliga artiklarna har använts för att styrka varje 
tema.  
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                                                        Betydelse för vårdandet  
 
 
                                                                                              Tema 1 
                                                                                               Tema 2                                              
                 Nya teman                                                             Tema 3   
                 alternativt kategorier                                             o.s.v. 
                 formuleras 
   
 

Studiernas resultat läses och likheter och skillnader identifieras 
  
                    
 
                                                                                                                         o.s.v. 
  
 
     
 
                                                     Val av studier för analys 

 
 

Litteratursökning och granskning av studiernas kvalitet 
 
 

Val av fenomen eller företeelse och sammanhang 
 

Figur 2. Faser i arbetsgång vid analys av kvalitativa studier ( Friberg, 2006, s. 109) 
                                                  

Etisk bedömning 
Forskning bör sträva efter att ge en så noggrann bild som möjligt av det valda ämnet 
(Nyberg, 2000). Medicinska Forskningsrådet (2003) har med utgångspunkt från 
Helsingsforsdeklaration sammanställt forskningsetiska regler som gäller i Sverige. 
Riktlinjerna säger att vid forskning ska vinsterna överväga riskerna (a a). Vinst med denna 
studie är ökad förståelse för hur strokepatienter upplever sin situation. Denna kunskap kan 
ge sjukvårdpersonal bättre förutsättningar att stödja patienter i tillfriskningsprocessen. 
Risken med denna studie kan vara feltolkning av vetenskapliga artiklarna som har använts 
i studien vid språköversättning . Författarna till denna litteraturstudie har varit noga med att 
välja artiklar som är vetenskapligt granskade. Författarna har även varit noga med att inte 
förändra ursprungligt material och strävade efter att vara korrekta i referenshanteringen. 
Enligt Medicinska Forskningsrådet (2003) ska alla forskningsprojekt granskas av en 
oberoende forskningsetikkommittè innan de inleds. Författarna har valt ändå att inkludera 
artiklar som inte har ett godkännande från forskningsetikkommittè. Detta för att inte missa 
viktig information som finns i dessa artiklar. 

 

 
 

Studie 1  

 
 

Studie 2  

 
 

Studie 3  

 
 

Studie 5  

 
 

Studie 4  
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RESULTAT 

Tre olika huvudteman framkom ur analysen av de utvalda artiklarnas resultat. Dessa var 
upplevelse av förändringar efter stroke, strategier för att hantera den nya situationen och 
upplevelse av mötet med sjukvården. Vilka artiklar som har bidragit till varje tema 
beskrivs under respektive rubrik.  Upplevelse av förändringar efter stroke har delats i tre 
olika underteman. Dessa var upplevelse av fysiska och kognitiva förändringar, upplevelse 
av sociala förändringar samt upplevelse av emotionella förändringar (Figur 3). 

  
Figur 3 . Översikt av huvudteman och underteman av patienters upplevelse av 

                         Stroke.        

Upplevelse av förändringar efter stroke 
Att drabbas av stroke innebär att olika aspekter i livet påverkas (Ellis-Hill, Payne & Ward, 
2000; Casey, Murrphy, Cooney & O´shea,  2008; Dowswell, Lawler, Dowswell, Young, 
Forster & Hearn 2000a; Hilton, 2002). I Ellis-Hill, et. al. (2000) studie beskriver en patient 
att det inte går att likna insjuknandet i stroke med att bryta en arm vilken läks inom kort tid 
så att livet kan återgå till det normala (a a). Den nya livssituationen beskrivs som ett kaos 
där allt har vänts upp och ner. Situationen blir obegriplig för att kunskapen om sjukdomen 
saknas, och den drabbade känner inte någon som har varit med om samma sak. De 
upplever sig själva annorlunda efter stroke, eftersom deras tidigare fysiska, kognitiva och 
emotionella förmågor har påverkats (Carlsson, Möller & Blomstrand, 2004a).  
 

”It is not going to be… it´s not going to go back to the same as before. It never 
will. It´s there, and this is after and that was before.” (Dowswell, et. al., 2000a s 
511). 

 
Upplevelse av 
förändringar efter stroke  
 

 
Strategier för att hantera 
den nya situationen 
 

 
Upplevelse av mötet 
med sjukvården 
 

• Fysiska och kognitiva 
begränsningar 

• Sociala förändringar 
• Emotionella förändringar 
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Upplevelse av fysiska och kognitiva begränsningar 

Att drabbas av stroke innebär för många patienter synliga fysiska funktionsnedsättningar 
såsom svaghet och förlamning på ena sidan av kroppen samt talsvårigheter och 
synpåverkan (Casey, et. al., 2008). Patienterna upplever att kroppen reagerar på ett 
annorlunda sätt än tidigare. De kan inte längre kontrollera sina muskler och de upplever att 
en del av kroppen inte lyder dem (Bendz, 2003). Den delen av kroppen som är 
funktionsnedsatt beskrivs som ett objekt och inte som en del av ens personlighet (Bendz, 
2000; Burton, 2000b & Ellis-Hill, et. al., 2000). Att objektifiera den funktionsnedsatta 
delen gör det möjligt för patienterna att behålla sin identitet. Omgivningens sätt att förhålla 
sig till strokepatienter är av stor vikt i bevarandet av personens självkänsla och utformning 
av identiteten (Bendz, 2000; Murray & Harrison, 2004). Synliga funktionsnedsättningar 
såsom sluddrigt tal och ostadig gång misstolkas ofta av omgivningen, vilket försvårar 
socialt samspel (a a). Upplevelse av stroke varierar beroende på vilka symtom patienterna 
får, men många delar uppfattningen om att stroke innebär en traumatisk händelse för den 
drabbade (Burton, 2000b).  
 
Patienterna beskriver en förändrad relation till sin kropp efter stroken. De upplever en 
splittring mellan kropp och själ (Ellis-Hill, et. al., 2000). De har tidigare tagit kroppen för 
givet, men nu har de förlorat kontrollen över den (Burton, 2000b & Ellis-Hill, et. al., 
2000). Patienterna känner sig instängda i sina kroppar och har inte längre förmågan att 
utföra tidigare uppgifter, vilket upplevs som obehagligt. De uppfattar sin kropp som 
oberäknelig och de försöker förstå och återfå kontrollen över den. Även om många 
upplever en successiv fysisk förbättring så känner de en frustration över att kroppen är 
ovillig att samarbeta (Ellis-Hill, et. al., 2000). 
 
Strokepatienternas funktionsnedsättning har tvingat dem att göra förändringar i sitt sätt att 
leva (Bendz, 2000). Aktiviteter som tidigare tagits för givna blir nu en utmaning som 
kräver mer ansträngning och full koncentration för att utföra (Burton, 2000b; Dowswel, et. 
al., 2000a; Winkens, Van Heugten, Fasotti, Duits & wade, 2006).  
 
Att drabbas av stroke innebär för många patienter även kognitiva problem så som 
svårigheter att ta till sig information på ett adekvat sätt och svårigheter att fatta beslut 
(Carlsson, et. al., 2004a: Winkens, et. al., 2006). Kognitiva problem medför en begränsad 
möjlighet för patienterna att ägna sig åt tidigare intressen. Att göra prioriteringar och avstå 
ifrån vissa aktiviteter blir en verklighet för många (Carlsson, et. al., 2004a). De dolda 
funktionsnedsättningarna gör att patienterna känner sig missförstådda och rädda för att bli 
betraktade som udda personer (Röding, Lindström, Malm & Öhman, 2003; Carlsson, 
2004a). Dolda funktionsnedsättningar är också svåra att förklara för andra (Ellis-Hill, et. 
al., 2000). Patienterna tror att de skulle få mer förståelse från omgivningen om 
funktionsnedsättningen hade varit synlig (Carlsson, 2004a; Murray & Harrison, 2004). 
 
Trötthet är vanligt efter stroke och den kan komma plötsligt och utan förvarning eller 
tecken, vilket leder till att många känner en stor osäkerhet i olika situationer (Carlsson, et. 
al., 2004a). Denna trötthet skapar frågor och funderingar om sjukdomen och 
tillfrisknandet.  Patienterna vill veta orsaken till tröttheten och hur den ska förebyggas 
(Röding, et. al., 2003). Tröttheten påverkar hela tillvaron och den begränsar möjligheten att 
delta i olika sociala sammanhang (Bendz, 2003; Röding, et. al., 2003; Bendz, 2000).  
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Upplevelse av sociala förändringar  

Många strokepatienter har fått göra nya prioriteringar i anknytning till det sociala livet. 
Detta har medfört förändringar i deras relationer till familj och vänner (Dowswell, et. al., 
2000a; Ellis-Hill, et. al., 2000). Det fortsatta livet efter stroken leder så gott som alltid till 
en ökad ensamhet och isolering (Burton, 2000b).  

 
” I always feel that I´m just stuck in this chair, waiting for something to happen. 
It´s really difficult.”(a a s 307).    

 
Relationen till vännerna blir antingen starkare eller också ökar avståndet och de glider ifrån 
varandra (Kvigne, Kirkevold &  Gjengedal,  2004). Många patienter drar sig för att vistas i 
miljöer med mycket folk och ljud, vilket kan leda till att de får svårt att bibehålla sitt 
sociala umgänge (Murray, et. al., 2004; Dowswell, et. al., 2000a; Ellis-Hill, et. al., 2000). 
Det är inte bara miljöfaktorerna som har negativ inverkan på möjligheten till socialt 
umgänge utan också rädslan hos patienterna att genera sina vänner. Det finns en okunskap 
bland vännerna om hur de ska förhålla sig till den strokedrabbades nya situation. Det 
sociala umgänget påverkas inte alltid negativt efter stroke. En del patienter beskriver att 
relationen till vännerna har förstärkts och att de varit ett stöd under tillfriskningsprocessen 
(Murray, et. al., 2004). Många uppger att det sociala livet blivit lidande och uttrycker även 
oro över att inte kunna bidra till familjen och omgivningen. De känner att deras roll och 
ansvar både socialt och i familjen är hotade (Burton, 2000b). De upplever en känsla av 
hjälplöshet och frustration över detta (Dowswell, et. al., 2000a). Patienter som har förlorat 
sitt sociala nätverk utvecklar nya relationer med andra i samma situation. Detta ger dem en 
känsla av samhörighet och gemenskap (Kvigne, et. al., 2004).  
 
Strokedrabbade patienter upplever en förändrad självbild och minskad självkänsla. De kan 
inte  alltid ta del av ansvaret hemma så som att laga mat, klippa gräsmattan eller köra bil.  
Att bli tvungen att lämna över ansvaret till andra leder till ett ökat beroende (Dowswell, et. 
al., 2000a; Casey, et. al., 2008; Burton, 2000b). Detta skapar känslor av hjälplöshet som 
kan leda till depression (Casey, et. al., 2008). Att vara beroende av andra leder också till 
förändrade roller i familjen (Carlsson, et. al., 2004a; Carlsson, Ehrenberg & Ehnfors, 
2004b). Den obalans i relationen som uppstår leder ofta till relationsproblem med risk för 
skilsmässa eller att barnen blir drabbade av den nya situationen (Carlsson, et. al., 2004a). 
Relationen till barnen påverkas på olika sätt efter stroke. En del patienter beskriver att 
stroke har påverkat relationen till barnen på ett positivt sätt, eftersom patienterna har fått 
möjlighet att tillbringa mer tid med sina barn. Andra upplever en rollförlust och har 
tvingats omvärdera sitt faderskap på grund av att de inte längre var den starka som de har 
varit tidigare (Rödding, et. al., 2003).  
 
Det finns oro bland strokepatienter över att inte kunna ta ansvar för familjen och de 
uttrycker en önskan att inte vara till besvär (Kvigne, et. al., 2004; Casey, et. al., 2008).  
Kvigne, et. al. (2004) fokuserar i sin studie på kvinnors upplevelse av att drabbas av stroke. 
Kvinnorna i studien upplever att dagliga aktiviteter, speciellt hushållsarbete, kräver mycket 
tid och energi av dem efter stroke (a a). Kvinnorna hade en central roll i familjen och tog 
alltid hand om andra (Kvigne, et. al., 2004; Röding, et. al., 2003). Att inte kunna leva upp 
till de här förväntningarna leder till frustration (Röding, et. al., 2003). Männen i sin tur 
upplever frustration över att inte kunna ta det ekonomiska ansvaret för familjen (a a).  
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Möjligheten att bo hemma efter en stroke är begränsad. En del är tvungna att göra om sina 
hem för att kunna fortsätta leva kvar i sin tidigare miljö, medan andra blir tvungna att byta 
bostad. Detta kan innebära att deras möjlighet att träffa grannar blir svårare.  Detta leder 
till känsla av ensamhet och har en negativ inverkan på deras livskvalitet (Casey, et. al., 
2008).    

Upplevelse av emotionella förändringar 

Patienter upplever känslomässiga svårigheter efter stroken. De blir känsligare och har 
svårare att urskilja olika typer av känslor (Röding, et. al., 2003). De har lättare att gråta och 
få utbrott av ilska (Carlsson, et. al., 2004a; Murray & Harrison, 2004).  De blir lätt arga 
och irriterade över småsaker som till exempel om någon ringer på dörrklockan. Patienterna 
tror att de skulle få mer förståelse och empati av omgivningen om de istället hade en synlig 
funktionsnedsättning (a a). 
 
Strokedrabbade patienter upplever en frustration över sina fysiska och sociala 
begränsningar och även över att livet har förändrats (Burton, 2000b; Ellis-Hill, et. al., 
2000; Dowswell, et. al., 2000a; Hilton, 2002 & Röding, et. al., 2003). Det är inte bara de 
fysiska hindren och rädslan som gjort att deras möjligheter till ett aktivt socialt liv 
begränsats, utan även deras förändrade personlighet är av betydelse (Dowswell, et. al., 
2000a). 
 

” I have lost my old nature, I´m not myself…I´m somebody else. No sense of 
humor, no nothing.”(a a  s 511). 

 
Patienterna i Carlsson, et. al. (2004a) och Kvigne, et. al. (2004) studier upplever en 
osäkerhet över sin förmåga i olika situationer på grund av att till exempel inte hitta rätt ord 
eller inte förstå innehållet under konversationer (a a). Denna osäkerhet leder till att det 
dagliga livet upplevs som en kamp och att de inte längre kan göra saker spontant (Carlsson, 
et. al., 2004a).  
 
Många patienter beskriver hur stroke inträffar plötsligt och utan förvarning (Kvigne, et. al.,  
2004;  Bendz, 2003 ; Carlsson, et. al., 2004; Burton, 2000b). 
 

” I thought that it could not be true! I felt desperate because of what had 
happened. I thought that it could not be true, so I tried to walk, but I couldn´t …. 
I became very depressed and cried a lot.” (Kvigne, et. al., 2004 s 376). 

  
Att drabbas av stroke är en chockerande upplevelse och rädslan för återfall finns hos 
många (Bendz, 2003; Burton, 2000b). Rädsla för återfall eller att få svårare slaganfall leder 
till förändrad livsstil (Bendz, 2000). Det finns även en oro över hur den nya livssituationen 
ska hanteras (Kvigne, et. al., 2004). Patienter är angelägna att få kunskap om orsaken till 
stroke, så att en ny stroke kan förhindras (Bendz, 2003).  

Strategierna för att hantera den nya situationen 
Det finns en strävan efter ett normalt liv hos strokedrabbade patienter (Carlsson, et. al., 
2004a). Att få tillbaka sitt gamla liv eller hitta ett nytt ”normalt” liv upplevs av många som 
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en långdragen process som kräver ett hårt arbete (a a). Strokedrabbade patienter i Kvignes, 
et, al. (2004) studie uppger att stroke inträffar utan förvarning. De var friska och aktiva 
tidigare men nu har de förlorat förmågan att utföra nödvändiga aktiviteter såsom att gå till 
och från sängen, klä på sig, äta och gå självständigt. Detta framkallar en känsla av skam 
och frustration, men samtidigt kämpar de för att få tillbaka sina tidigare funktioner och 
förmågor. De uttrycker en önskan att bli mer oberoende av andra. Även små framsteg ger 
dem energi och lust att fortsätta försöka. Självständigheten kräver att de lär sig utföra saker 
på nytt eller hitta nya sätt att hantera situationen på (a a)  
 
Att drabbas av stroke innebär att patienterna hamnar i ett chocktillstånd och känner känslor 
av skam, bitterhet, skuld och sorg. Men samtidigt uttrycker de även känslor av hopp och en 
stark vilja att klara den nya livssituationen. De kämpar för att förstärka sina positiva 
känslor och stänga ut de negativa. De upplever att negativa känslor kommer att hindra dem 
från att återfå sina förlorade funktioner och att kunna återgå till ett meningsfullt liv 
(Kvigne, et. al., 2004). Fysiska funktionsnedsättningar såsom att inte kunna hitta rätt ord 
under samtal eller att inte kunna kontrollera normala funktioner ger en känsla av skam. 
Men de uttrycker ändå en optimism och är fast beslutna om att göra det bästa av 
situationen (a a). Att hitta nya strategier för att bemästra sin situation ger patienterna 
möjligheter att kunna utföra saker trots funktionsnedsättningar. Att känna hopp är en viktig 
del i återhämtningen. Patienterna väljer att fokusera på de positiva aspekter av sina liv som 
de har kontroll över (Burton, 2000b; Hilton, 2002). 
 

” The hand doesn´t do any more than it did. I´m just coping better with it. I´m 
able to do a lot more now.”( Burton, 2000b s 305). 

 
Rädslan för ett återfall i stroke gör att copingstrategier utvecklas för att minska risken för 
återfall. Strokedrabbade patienter försöker hitta nya sätt att leva och försöker undvika de 
krav som tidigare ingick i deras liv. De undviker till exempel att återgå till stressande 
arbetssituationer. De omvärderar sina liv (Bendz, 2003).  
 
Livet efter en stroke innebär för många en kamp för att bibehålla sin roll i familjen 
(Kvigne, et. al., 2004).  I Kvigne, et. al. (2004) studie uttrycker kvinnorna en stark vilja att 
klara sig på egen hand och därför har de utvecklat nya rutiner och strategier. De kämpar 
trots sin situation för att ta hand om sina familjer. Vikten av att kunna ta hand om familjen 
på egen hand ger dem energi och ork att fortsätta kämpa. De lär sig att utföra de dagliga 
aktiviteterna trots sina begränsningar (a a).   
 
Winkens, et. al. (2006) delar in strategierna i passiva och aktiva strategier.  Patienterna som 
använder sig av de passiva strategierna uppger att de försöker undvika situationer som ger 
dem en obekväm känsla. Till exempel begränsar de sina fritidsaktiviteter. Andra som 
använder sig av aktiva strategier försöker att hantera sin situation på ett mer aktivt sätt 
genom att be andra att tala långsammare eller upprepa sig. De tar sig mer tid att utföra 
uppgifter och gör en sak i taget (a a). 

Upplevelse av mötet med sjukvården 
Strokedrabbade patienter anser att ett bra bemötande från Hälso- och sjukvården är viktigt 
för dem. De har inte bara förtroende för dem och förväntar sig stöd och handledning utan 
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är också beroende av deras goda vilja och inställning (Bendz, 2000). Strokepatienterna ser 
sjukvårdspersonalen som experter på deras sjukdom (Bendz, 2000; Ellis-hill, et. al., 2000). 
De har förväntningar om att sjukvårdspersonalen ska hjälpa dem att få mer förståelse för 
sitt tillstånd. Strokedrabbade patienter uttrycker att sjukvårdspersonalen inte ger dem 
tillräckligt med information vilket skapar rädsla och frustration hos dem (Ellis-hill, et. al., 
2000; Bendz, 2003). Patienterna upplever även att personalen inte ger information vid rätt 
tillfälle vilket gör det svårt för patienterna att ta del av den information som ges (Röding, 
et. al., 2003). Detta resulterar i att patienterna drar egna slutsatser kring hur de ska förhålla 
sig till sjukdomen (Bendz, 2003). Det finns en önskan bland strokedrabbade patienter att 
sjukvårdpersonalen ska vara mer direkta och tydliga om sjukdomen (Röding, et. al., 2003 ).  
 
Patienter upplever att hälso- och sjukvården inte förstår deras problem och inte heller 
anpassar sitt sätt att vara efter deras behov (Carlsson, et. al., 2004a; Carlsson, et. al., 
2004b; Röding, et. al., 2003). Detta kan leda till frustration och känslor av övergivenhet 
(Röding, et. al., 2003). 
 

” She was talking and talking, and then she said she noticed that I was tired and 
couldn´t take anymore, but she kept talking, she didn´t stop, so the whole 
afternoon was destroyed for me when I got home that day. I was totally 
exhausted.” (Carlsson, et .al., 2004 a s 1377)  

 
Strokedrabbade patienter uttrycker en känsla av att vara övergivna och att de är tvungna att 
lära sig att anpassa sig till den nya livssituationen på egen hand (Carlsson, et. al., 2004a). 
Det finns en besvikelse över att vården inte är tillgänglig och att det saknas uppföljning 
efter utskrivning (Casey, et. al., 2008; Bendz, 2000). De upplever sig vara oförberedda på 
att hantera det dagliga livet, vilket orsakar lidande och frustration (Bendz, 2000). Hälso- 
och sjukvåden beskrivs av strokedrabbade patienter som splittrad, ostrukturerad och 
otillgänglig (Casey, et. al., 2008). 
 
Brister i sjukvårdspersonalens uppförande kan hota patienternas känsla av värdighet och 
det leder till en känsla av skam, ilska och lidande (Kvigne, et. al., 2004). Patienterna tycker 
att personalen inte lyssnar på deras behov och att allt sker efter rutin (Röding, et. al., 2003 
). Information från sjukvårdspersonal som hotar patienternas mål att uppnå tidigare 
funktionsförmåga leder till frustration och ilska. Patienterna utrycker vikten av att få 
positiv och uppmuntrande feedback under rehabiliteringen (Kvigne, et. al., 2004). 
 
Fysisk träning upplevs av många patienter som det enda sättet att tillfriskna. Syftet med 
träningen varierar bland strokepatienterna. En del vill återfå den tidigare sociala positionen 
och bli de personerna de var tidigare. Andra vill bygga upp en annan social position och 
hitta nya sätt att leva (Bendz, 2003).  Patienterna upplever att rehabiliteringen inte är 
åldersanpassad och att de enskilda behoven inte uppmärksammas under 
rehabiliteringsprocessen. Till exempel placeras unga strokedrabbade patienter i geriatriska 
avdelningar där varken omgivningen eller aktiviteter är anpassade efter deras ålder eller 
intressen (Röding, et. al., 2003). 
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Resultatsammanfattning 
I denna studie framkommer att stroke påverkar olika aspekter i patienters liv. Stroke ger 
olika funktionsnedsättningar: både fysiska och kognitiva. Stroke ger även emotionella 
konsekvenser. Patienterna upplever en förlust av fritid och egna aktiviteter samt begränsad 
möjlighet till social samvaro. Stroke drabbar inte enbart den enskilda individen utan 
påverkar även hela patientens familj. Inte minst relationerna till partnern och till barnen. 
Att inte kunna leva upp till de könsrelaterade förväntningarna ger strokedrabbade patienter 
känslan av frustration. Trots detta uttrycker många patienter en stark vilja att klara sig på 
egen hand och många har därför utvecklat nya rutiner och strategier.  
 
Patienterna upplever att hälso- och sjukvården inte förstår deras situation och inte heller 
anpassar sitt sätt att vara efter deras behov. De känner sig övergivna och är tvungna att lära 
sig att anpassa sig till den nya situationen på egen hand. Sjukvården beskrivs som 
otillgänglig, splittrad och ostrukturerad .  
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 
 För att beskriva patienters upplevelse av stroke valdes metoden litteraturstudie där 
kvalitativa artiklar analyserades . Syftet skulle också kunna besvaras genom intervjustudier 
eller självbiografier. I resultatet har författarna valt att använda begreppet patient trots att 
författarna vill ha fram människans upplevelse av stroke. Skälet till det är att artiklarna 
som har använts i resultatet beskriver upplevelsen av stroke ur just patienters perspektiv.  
 
Syftet i föreliggande studien är att beskriva upplevelse av stroke ur ett patientperspektiv. 
Författarna har endast inkluderat artiklar med kvalitativ ansats. Enligt Kvale (1997) är 
kvalitativa metoder kraftfulla för att fånga erfarenheter ur patienternas värld. Relevanta 
artiklar kan ha exkluderats på grund av deras kvantitativa ansats. Fördelen med 
litteraturstudie är att det ökar förståelse för det valda fenomenet och bidrar till att 
omvårdnaden blir evidensbaserade (Friberg, 2006). Nackdelen kan vara att resultatet 
misstolkas i samband med analys och omtolkning.  Detta har författarna försökt undvika 
genom att artiklarna har lästs enskilt upprepade gånger och sedan diskuterats. Då oenighet 
uppstod granskades och diskuterades artiklarna ytterligare för att komma fram till den 
korrekta betydelsen. På så sätt anser författarna att resultatet i denna studie är pålitligt och 
trovärdigt. 
 
Den datasamlingsmetod som har använts för att få fram underlag till studiens resultat gav 
773 träffar. Att endast 13 artiklar har använts beror på att många artiklar inte var relevanta 
för studiens syfte eller endast fokuserade på annan vårdgivares upplevelse av att vårda 
strokedrabbade patienter. Även artiklar som studerar effekten av de olika preparaten vid 
behandling av stroke har exkluderats. Vidare kan även relevanta artiklar ha uteslutits på 
grund av inklusions- och exklusionskriterier samt på grund av att artiklarna var av låg 
kvalitet. Artiklar kan också ha missats under urvalsprocessen men författarna har varit 
noga med att gå igenom alla de artiklar som varit relevanta för studiens syfte. Det finns 
möjlighet att fler relevanta artiklar ha kunnat hittas om ytterligare databaser eller 
alternativa sökord använts. Författarna fann 10 artiklar med kvalitativ ansats och som 
endast fokuserar på patientens upplevelse av stroke.  För att inte missa viktig data som 
beskriver upplevelsen av stroke utifrån de två perspektiven patient och annan informant, 
har tre artiklar med blandade perspektiv inkluderats. Ur dessa användes endast patientens 
perspektiv. Vid problem att identifiera vem, vårdgivare eller patienten, som stod bakom en 
speciell upplevelse, så valdes den upplevelse bort. Detta kan ha påverkat vårt resultat 
eftersom vissa av patienternas upplevelser kan ha missats på grund av detta. Två artiklar 
har studerat endast kvinnornas upplevelser av stroke vilket kan leda till att kvinnornas 
upplevelse framhävs mer. Detta kan ha påverkat resultaten eftersom författarna till denna 
studie ville studera patienters upplevelse av stroke oavsett kön. De valda artiklarna 
beskriver upplevelser av stroke både här i Sverige och ute i världen. Detta ger möjlighet att 
få kunskap som är mer användbar i vårt mångkulturella samhälle.  
 
Friberg (2006) arbetsgång vid analysen av kvalitativa studier var tydliga och enkla att följa. 
Vid analysen av studiens resultat framkom tre huvudteman.  Dessa var upplevelse av 
förändringar efter stroke, strategier för att hantera den nya situationen och upplevelse av 
bemötande från sjukvården. För att öka förståelsen och för att resultaten ska bli tydliga och 
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strukturerade har huvudtemat upplevelse av förändringar efter stroke delats upp i tre olika 
underteman. De tre underteman är: upplevelsen av fysiska och kognitiva förändringar, 
upplevelsen av sociala förändringar och upplevelsen av emotionella förändringar. Det finns 
möjlighet att flera eller andra teman skulle ha bildats om författarna hade erfarenhet av att 
analysera kvalitativa studier.  

Resultatdiskussion 
I föreliggande studie framkom det att patienterna upplever att stroke inträffar plötsligt och 
utan förvarning. Sjukdomen gör att patienterna upplever flera olika förändringar. Det är 
inte bara kroppen som upplevs reagera annorlunda, utan även personligheten förändras.  
Plötsligt insjuknande i stroke innebär en kris för patienterna där hela tillvaron vänds upp 
och ner. Hastigt insjuknande i allvarlig sjukdom utlöser en traumatisk kris enligt Cullberg 
(2003). Den traumatiska krisens förlopp indelas i fyra olika faser. Chockfasen som övergår 
till en reaktionsfas, därefter kommer bearbetningsfasen som leder till en nyorienteringsfas 
(a a). Vår studie visar att vid insjuknande i stroke står patienterna inför valet att acceptera 
den nya livssituationen och hitta nya sätt att hantera sin tillvaro på eller att låta 
skuldkänslor och sorg ta över. Patienters upplevelse av en ny situation är enligt Eriksson, 
(2002) avgörande för vilka beslut som fattas. Antonovsky (1991) hävdar att personer med 
en stark upplevelse av sammanhang har förmågan att hantera kriser och påfrestningar på 
ett bra sätt och de lyckas göra sin tillvaro uthärdlig trots att de befinner sig i en svår 
situation.  Dessa personer kommer även att välja en livsstil som främjar hälsa (a a). Med 
denna insikt är patienterna i vår studie i behov av stöd och hjälp för att fatta beslut som har 
positiv inverkan på tillfriskningsprocessen. 
 
Sjuksköterskan har en viktig roll i att stödja patienterna i sorgprocessen och främja hopp 
samt förebygga depression (Kirkevold, 1997). En känsla av hopp, positiv feedback samt 
uppmuntran gör det lättare för patienter att bemästra sin nya situation (Barker & Brauer, 
2005). Patienterna i vår studie upplever att sjukvårdpersonalen inte ger dem positiv och 
uppmuntrande feedback, utan de fokuserar på de negativa påföljderna av stroke. 
Sjuksköterskan bör enligt Eriksson, 1986 inte fokusera på sjukdomen utan istället utgå 
ifrån resurserna och hälsohindren. Att fokusera på det friska och det som är positivt hos 
patienterna gör det möjligt för sjuksköterskan att identifiera vad som hindrar hälsan hos 
varje enskild patient (a a). Hälsa är mer än frånvaro av sjukdom enligt Eriksson (1990). 
Hälsan har en objektiv och subjektiv dimension (a a). Erikson (1990) menar att patienterna 
kan uppleva sig ha hälsa trots sjukdom. Sjuksköterskan kan påverka patienternas 
uppfattning om hälsa genom att tala med patienterna. Genom samtal kan sjuksköterskan ta 
reda på vad patienterna är rädda för, visa vägen och ge råd om hur den nya situationen kan 
bemästras (Eriksson & Herberts, 1992). Patienterna i denna litteraturstudie uttrycker även 
vikten av att känna hopp inför framtiden. Att känna hopp är en viktig motivationsfaktor 
enligt Benner och Wrubel (1989). Författarna menar att hopp motiverar till handling och 
hjälper patienterna att uppnå målen (a a). Som sjuksköterska är det viktigt att hjälpa 
patienter att se ljust på framtiden och acceptera den nya situationen (Hedlund, Ronne-
Engstrom, Ekselius & Carlsson, 2007). Det är även viktigt att sjuksköterskan hjälper 
patienterna att finna egna copingstrategier och finna mening i den nya situationen trots 
sjukdomen (Hill & Jonson, 1999). Att uppleva situationen meningsfull leder till att 
patienterna anstränger sig och kämpar för att uppnå målen (Antonovsky, 1991). Att känna 
hopp och få uppmuntran är viktiga aspekter i patienternas återhämtning men ändå upplevde 
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patienterna i vår studie att sjukvården inte uppmärksammade detta.  
 
Det framkom ur resultatet att patienterna upplever att relationerna till familjen och 
vännerna har påverkats efter stroken. En del upplever att relationerna stärkts medan andra 
uppger att de har förlorat kontakten och upplevt problem i de nära relationerna. Tidigare 
studier har visat att sociala relationer förändras efter stroke vilket ofta leder till ökad 
isolering och problem i familjen (O´connell, Hanna, Penney, Pearce, Owen & Warelow, 
2001; Hedlund, et. al., 2007 ). Efter stroke upplever många patienter begränsningar i sitt 
sociala liv och de har oftast enbart kontakt med familjen eller med sjukvårdspersonalen 
(Hafsteinsdo´ttir & Grypdonck, 1997). Patienterna har ett grundläggande behov av att 
uppleva social tillhörighet. Ett bra nätverk främjar den fysiska och psykiska hälsan 
(Jahren-Kristoffersen, Nortvedt & Skaug, 2005). Sjuksköterskan har en samordnande 
uppgift att tillgodose patientens sociala behov genom att främja kontakten med familj och 
vänner. Det känslomässiga stödet som anhöriga bidrar med till patienten är viktigt och kan 
inte ersättas av sjukvårdspersonal. Sjukvårdpersonalen kan aldrig ersätta det stöd som 
djupa och varaktiga sociala band kan ge. Därför är det viktigt att sjuksköterskan stödjer 
anhöriga. Stöd till patientens anhöriga är ett indirekt stöd till patienterna (a a). Ytterligare 
en roll som sjuksköterskan har är att hjälpa patienterna att behålla sitt sociala liv utanför 
familjen (Dowswell, et. al., 2000b). Genom att ge råd och uppmuntra patienterna till att 
besöka strokeföreningar och dagverksamheter, kan patienterna få möjlighet att dela tankar 
och upplevelser med andra i samma situation (a a). Att utveckla nya relationer med andra i 
samma situation gav patienterna i vår studie en känsla av samhörighet och gemenskap. 
 
Hos friska människor finns det balans mellan egenvårdskapacitet och egenvårdsbehov 
(Orem, 2001). Vid sjukdom sviktar denna balans och leder till egenvårdsbrist. I dessa 
situationer måste andra människor ta ansvaret för patienternas egenvård (a a).  I vår studie 
kom författarna fram till att strokedrabbade kan behöva hjälp av andra i olika sammanhang 
som till exempel vid påklädning. Detta ledde till ökat påtvingat beroende. Beroende gav 
patienterna känslor av hjälplöshet som orsakade depression. Beroende kan även enligt 
Hafsteinsdo´ttir och Grypdonck (1997) leda till rädsla och frustration. Att förlora 
självständigheten får konsekvenser för patientens självbild och självrespekt (Jahren-
Kristoffersen, et. al., 2005). En viktig förutsättning för att vara självständig är att uppleva 
sig ha kontroll över situationen (a a). Kontrollen kan uppnås enligt Eriksson (1986) dels 
genom kunskap om den aktuella situationen och dels genom att sjuksköterskan hjälper 
patienterna att komma till insikt om den aktuella situationen. Många patienter i vår studie 
strävade efter att bli självständiga och var i behov av hjälp för att uppnå detta. Att vara 
beroende gjorde att många var tvungna att på egen hand utveckla nya rutiner som 
underlättade för dem att hantera vardagen självständigt. 
 
Resultaten visar att patienterna upplever att sjukvården inte förstår deras situation. De 
utrycker även en besvikelse över att vården inte är tillgänglig och att det saknas 
uppföljning. Otillgänglighet i vården skapar en känsla av övergivenhet och lidande. 
Lidande enligt Eriksson (1994) är en kamp som påverkar hela människan. Lidandet är inte 
ett symptom på sjukdom utan ett svar på otillräcklig vård. Det är en plåga där patienterna 
kämpar emot känslor av skam och förnedring. Sjuksköterskan kan lindra patienternas 
lidande genom att patienterna känner sig delaktiga, informerade, bekräftade och förstådda 
samt att patienterna blir bemötta med respekt och värdighet (a a). För att kunna förstå 
patienternas situation krävs det enligt McCabe (2004) och Sundin, et. al. (2001) att 
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sjuksköterskan har en öppen och ärlig kommunikation med patienterna som tillåter 
patienterna att utrycka sina upplevelser och synpunkter (a a). Det är viktigt att 
sjuksköterskan närmar sig patienterna på ett övergripande sätt och har ett bemötande som 
tillgodoser hela människans behov och som bygger på patientens upplevelse av sin 
situation (McCabe, 2004). En äkta närvaro i mötet med patienten möjliggör för 
sjuksköterskan att få mer förståelse för hur den andra upplever sin livsvärld (Sundin, et. al., 
2001; McCabe, 2004). Patienterna i denna studie upplever att sjuksköterskan inte anpassar 
sitt sätt att vara efter deras behov. Billeter-koponens och Fredén, (2005); Hallin och 
Danielson, (2007) beskriver att sjuksköterskan har en ambition att sätta patienterna i 
centrum men att det ofta förekommer problem i organisationen som gör det svårare för 
sjuksköterskan att ägna sig åt patienterna. Problem i organisationen kan till exempel vara 
brist på tid, överbeläggning och hög personalomsättning. Sjuksköterskans roll har 
förändrats med tiden. Tidigare ägnades den mesta tiden åt patienterna, men nu är det 
pappersarbete och allt omkring patienterna som tar den största tiden (a a).  
 
 
Patienterna i vår studie upplever att informationen ifrån personalen är otillräcklig eller att 
den ges vid fel tidpunkt. Detta överensstämmer med Wiles, Pain, Buckland och McLellan 
(1998) studies resultat, som menar att det finns behov av mer information om sjukdomen 
och tillfriskningsprocessen bland strokedrabbade patienter. God och tillräcklig information 
minskar upplevelsen av stress och rädsla hos patienterna. Informationen gör också att 
patienterna deltar aktivt i sin situation och får mer kontroll över den (Jahren-Kristoffersen, 
et. al., 2005).  Delaktighet är en förutsättning för ett framgångsrikt tillfrisknande (Hill & 
Johnson, 1999). Hedberg, Cederborg och Johanson (2007) kom i sin studie fram till att 
sjuksköterskan som inte involverar patienterna i planeringen av vård och behandling kan 
leda till att patienternas behov inte blir tillgodosedda (a a). Detta strider mot 
hälsosjukvårdslagen om patienternas rätt till information, delaktighet och medinflytande 
(SOSFS 1 993:17). Bristen på information gjorde att patienterna i vår studie inte blev 
involverade i sin egen vård. Detta ledde till att patienterna och personalen hade olika 
uppfattning om målen med rehabiliteringen. Oenighet kan enligt Dalberg (1994) förhindras 
genom att se vården ur patienternas perspektiv. För att kunna anpassa vården efter 
patienternas behov så krävs det att sjuksköterskan är engagerad och lyssnar aktivt på 
patienterna (a a). 

Konklusion 
Syftet med denna studie är att beskriva patienternas upplevelse av stroke. Det framkom i 
studien att patienterna upplevde förändringar i livet, oro, osäkerhet, förlust och lidande. 
Trots detta utryckte patienterna känslor av hopp och en stark vilja att hantera den nya 
livssituationen. Det är av betydelse att resultatet används i vården så att sjuksköterskan blir 
uppmärksam på patienternas upplevelse av sjukdomen och därmed erbjuder patienterna 
bättre stöd och ett bemötande som bygger på förståelse för patienternas situation. 

Implikationer 
Denna studie visar att det krävs mer kunskap om strokedrabbade patienters möte med 
sjukvården. Att inte ha ett bemötande som bygger på förståelse för patienters situation kan 
leda till att patienters behov inte tillgodoses. Det är av betydelse att sjuksköterskan närmar 
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sig patienterna på ett övergripande sätt och har en äkta närvaro i mötet med dessa patienter. 
Det är även viktigt att sjuksköterskan involverar patienterna i vården så att patienterna får 
mer kontroll över situationen. Att ha kontroll över situationen gör att patienterna hanterar 
situation på ett mer aktivt sätt. Genom ökad förståelse för strokedrabbade patienters 
upplevelse av stroke kan sjuksköterskan främja hälsa och lindra lidande.  
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