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Bakgrund: I Sverige insjuknar årligen cirka 30 000 människor i stroke. Medelåldern för 
män är cirka 74 år och för kvinnor cirka 78 år. Ätsvårigheter är vanligt efter stroke och det 
har visat sig att incidensen ökar med stigande ålder. Nära hälften av alla som drabbas kan 
besväras av: ätsvårigheter, tuggsvårigheter, ansamling av mat i kind, läckage av mat från 
munhålan, svårigheter med att förstå att maten skall tuggas och sväljas ner. Syfte: Belysa 
och sammanställa forskning som beskriver patienters upplevelser av ätsvårigheter efter 
insjuknande i stroke.  Metod: En litteraturöversikt har genomförts för att besvara studiens 
syfte, där sammanlagt sex vetenskapliga artiklar inom området har analyserats. Resultat: 
Fem teman framkom vid analysen och dessa var: känslor och upplevelser under ätandet, 
hantering av mat, sociala relationer, förlust av ätfunktioner och att vara beroende. Denna 
kunskap kan öka sjuksköterskans förståelse för hur patienter upplever sin matsituation och 
därmed finna individanpassade lösningar i det kliniska arbetet.
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ABSTRACT

Title: Patients experience of eating difficulties after stroke
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Background: About 30 000 people in Sweden receive stroke. The average age for men is 
about 74 years and for women about 78 years. Eating difficulties is common after stroke 
and it has been shown that the incidence increases with age. Nearly half of all victims can 
suffer from: eating difficulties, chewing difficulties, leakage of food, the leakage of food 
from the oral cavity, difficulties in understanding that the food is to be chewed and 
swallowed down. Aim: To highlight and summarize research describing patients' 
experiences of eating difficulties after onset of stroke. Method: A literature review has 
been conducted to answer the study's purpose, where a total of six scientific papers in the 
area have been analyzed. Results: Five areas appeared in the analysis: feelings and 
experiences during eating, handling food, social relationships, loss of eating functions and 
to be dependent. This knowledge can increase the nurse's understanding of how patients 
perceive their eating situation and thereby can find personalized solutions in the clinical 
work.
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INTRODUKTION

I Sverige insjuknar årligen cirka 30 000 människor i stroke (Neuroguiden, 2009) och
medelåldern för män är cirka 74 år och för kvinnor cirka 78 år (Riksstroke, 2007). Med 
stroke avses i denna studie såväl hjärninfarkt som hjärnblödning. Sjukdomen orsakar 
hjärnskada som uppkommer när hjärnans vävnad drabbas av ischemi även kallad syrebrist 
och energibrist (McCaffery-Quinn, 2006). Av alla patienter med stroke utgör 85 % av 
blodpropp i hjärnan och 10 % beror på hjärnblödning inne i hjärnvävnaden. De resterande 
5 % beror på blödning från ett blodkärl mellan de två innersta hjärnhinnorna (Hasselgren & 
Langer, 2007). 

Ätsvårigheter är vanligt efter stroke och det har visat sig att incidensen ökar med stigande 
ålder. Nära hälften av alla som drabbas kan besväras av: sväljsvårigheter, tuggsvårigheter, 
ansamling av mat i kind, läckage av mat från munhålan, svårigheter med att förstå att 
maten skall tuggas och sväljas ner (Ericson & Ericson, 2008). I den akuta fasen har minst 
40 % av patienter med stroke sväljsvårigheter och detta kan medföra problem med att 
tillgodogöra sig föda och dryck. Någon strikt tidsmässig angivelse av den akuta fasen finns 
inte i strokevården. Den akuta fasen kan kvarstå i flera dygn, denna beror på skadans 
utbredning i hjärnan och uppkomna cirkulationsförhållanden (Mätzsch & Gottsäter, 2007). 
En annan svårighet som kan uppkomma efter stroke är exempelvis halvsidig förlamning 
som kan bidra till svårigheter med att svälja (Neuroguiden, 2009). 

Efter insjuknandet kan både patient och närstående drabbas av en krisreaktion (Mätzsch & 
Gottsäter, 2007). Därför är det viktigt att vårdpersonal har en god förståelse för hur 
patienten upplever sin situation och håller sig informerad om sjukdomen och patientens 
situation för att få mer kunskap och förståelse. Denna kunskap om patienters upplevelser 
av ätsvårigheter kan leda till ökat välbefinnande, hälsa och förbättra matsituationen som en 
del i omvårdnaden för den enskilde patienten.

Stroke

Insjuknandet i stroke kommer akut och symtom som kan uppkomma i samband med stroke 
kan vara dimsyn, synförlust på ett eller båda ögonen, besvär med att svälja, plötslig ovanlig 
och svår huvudvärk (Socialstyrelsen, 2005). De symtom som uppkommer, kommer hastigt 
och helt utan förvarning. Från att vara frisk till att på några sekunder eller minuter, bli 
förlamad i ena kroppshalvan, förlora känseln, bli yr eller tappa talförmågan eller synen 
(Neuroguiden, 2009). Med funktionsnedsättningar menas i denna studie motoriska och 
sensoriska störningar. Stroke är också den vanligaste orsaken till funktionsnedsättningar 
och nuförtiden är det allt fler personer som får stroke (Strokeförbundet, 2005). Stroke är 
också den främsta orsaken till svåra och långvariga funktionshinder hos vuxna. Vid neglekt
kan det medföra att personen bara äter maten på en sida av tallriken. Skador i 
hjärnstammen kan ge svårigheter med att svälja mat och dryck. Förlust av vissa förmågor 
och förändrad livssituation kan leda till depression (Neuroguiden, 2009).
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Behandling och vård vid stroke

Efter den akuta fasen vid insjuknandet av stroke inleds behandling för att minska risken för 
en ny stroke (Grefberg & Johansson, 2007). Under de första timmarna och dygnen är 
behandlingen avgörande för hur stor skadan blir efter en blodpropp eller blödning i 
hjärnan. Det är viktigt att begränsa skador och förhindra de ofta livshotande 
komplikationer som kan inträda efter stroke (Hasselgren & Langer, 2007). Den akuta 
behandlingen av hjärninfarkt enligt Grefberg och Johansson (2007) ges vanligtvis redan i 
ambulanstransporten och riktar sig till att sänka förhöjd kroppstemperatur och högt 
blodsocker på grund av att syrebehovet ökar i hjärnvävnaden. Blodtrycket är oftast förhöjt 
vid stroke för att hjärnan ska få tillräckligt med syre och därför ska försiktighet tas vid 
sänkning av blodtrycket akut (a a).

Efter att diagnosen stroke ställts är det vanligt att patienten vårdas vidare på en strokeenhet 
och den vård som den enskilde patienten får minskar dödlighet, beroende och behov av 
institutionsboende. Stroke kan innebära att patienten i sitt dagliga liv inte klarar av vissa 
aktiviteter. Sjukvården har då som uppgift att den som fått stroke har tillgång till olika 
hjälpmedel för att klara sig i hemmet eller komma till en anpassad bostad för att kunna få 
behandling och rätt vård. Att sätta in rehabiliteringsåtgärder under första året efter 
insjuknandet har visat sig vara mycket effektivt eftersom det är då som åtgärderna har 
störst effekt (Socialstyrelsen, 2005). 

Kirkevold (2002) visar i en studie att det är vanligt att patienter som insjuknat i stroke går 
igenom fyra faser som handlar om psykisk, fysisk anpassning och rehabilitering från 
insjuknandet och framåt. Dessa faser belyser hur erfarenhet, effekter och behov av stroke 
förändras med tiden. Vid den första fasen uppkommer en känsla av överraskning och 
ovisshet, denna fas är tidsbegränsad. Denna fas innebär att de första dagarna är patienten 
medicinskt ostabil och därför bör hållas under noggrann övervakning. I den andra fasen 
introduceras rehabiliteringsfasen, denna fas startar så fort som patienten är medicinskt 
stabil, vanligtvis inom några dagar eller veckor efter stroke. Denna fas varar så länge som 
patienten fortfarande är kvar i den akuta rehabiliterings avdelningen. Denna fas varar 
mellan fem veckor till tre månader. Den tredje fasen handlar om att anpassa sig 
psykosocialt och praktiskt i hemmet och rehabiliteringen varar mellan åtta veckor och sex 
månader eller mer. Den fjärde och sista fasen varar mellan sex månader till ett år eller mer. 
Den här fasen handlar inte längre om rehabilitering utan att normalisera livet efter stroke. 
Livet får en ny mening och innebörd. Det dagliga livet liknar nu mer det som patienten 
hade före stroke och aktiviteter som gjordes tidigare kan göras fortfarande men ersätts med 
något likvärdigt (a a).

Omvårdnad vid stroke

Det är viktigt att omvårdnaden inriktar sig på patientens dagliga liv och hur sjukdomen 
påverkar hälsotillståndet och olika kroppsfunktioner. Sjuksköterskan har det yttersta 
ansvaret att ge stöd och underlätta tillvaron för patienter och anhöriga. Sjuksköterskan bör 
även fördjupa sig i på vilket sätt hälsotillståndet påverkar patienter som insjuknat i stroke 
och om det dagliga livet kan underlättas och anpassas (Carnevali, 1990). Enligt Mätzsch 
och Gottsäter (2007) har närstående en viktig funktion gällande patientens rehabilitering
och behöver därför ofta själva ett visst omhändertagande. Kontinuerlig information, stöd,
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professionell hjälp med krishantering och möjligheter till avlastning bör därmed erbjudas. I 
en studie av Wallengren, Friberg & Segesten (2008) fick de anhöriga på ett omänskligt sätt 
bli medvetna om att den insjuknande i stroke inte längre kunde ta hand om sig själv såsom 
personlig hygien, vätske- eller födointag. Det beskrevs som skrämmande för anhöriga som 
inte hade sett sådana fysiska förändringar tidigare. 

Kumlien & Axelsson (2001) beskriver olika strategier i omvårdnaden av patienter med 
stroke för att öka patienternas aptit och födointag, såsom att låta dem få valmöjlighet, 
anpassa tider för måltider till deras aktiviteter och att ge små portioner oftare. Enligt 
Ericson och Ericson (2008) är matintaget en viktig del i omvårdnaden för patienter som 
insjuknat i stroke och därför kan det behövas extra omsorg och fantasi. Patienten kan ha ett 
behov av att behöva assistans med maten under måltiden. Det viktigaste är att patienten får
uppleva mättnadskänsla. Neuroguiden (2009) beskriver att leva med funktionsstörningar 
kan påverka patienternas dagliga liv och upplevelse av hälsa (a a). Sjuksköterskornas roll 
är viktig när det gäller att hjälpa en patient som insjuknat i stroke och att stödja patienten 
till att förstå att livet inte är slut på grund av det som hänt och att det kommer att finnas ljus 
i slutet av tunneln.  Sjuksköterskor redogjorde att familj och vänner spelade en viktig roll 
för den långsiktiga rehabiliteringen för patienter som insjuknat i stroke (Burton, 2000). 

Hälsa

WHO (World Health Organisation, 2009) definierar hälsa som ett tillstånd av fullständig 
fysisk, psykisk, socialt välbefinnande och inte bara frånvaro av sjukdom eller handikapp. 
Enligt Eriksson (2000) är hälsa ett tillstånd som skildrar människan. Hälsa definierar 
Eriksson som att vara hel eller integrerad. Hälsa innefattar ett bestämt fysiskt/kroppsligt 
tillstånd och en upplevelse av kroppsligt, själsligt och andligt välbefinnande. Eriksson och 
Nordman (2004) beskriver hälsa som inte alltid frånvaro av sjukdom, eftersom hälsa, 
lidande och sjukdom är en del av livet. I olika skeden av livet kan människans upplevelser 
av hälsa variera beroende på hur hon möter de problem, krav och utmaningar livet för med 
sig. Lidande hör också till hälsan eftersom människan samtidigt kan känna sig både frisk 
och sjuk (Eriksson, 1989). Eriksson syn på hälsa grundar sig på fyra hälsopositioner som 
individen vid olika situationer kan befinna sig i. Hälsa kännetecknas av frånvaro av 
objektiv dysfunktion, en upplevd känsla av välbefinnande och tvärtom betyder ohälsa 
uppträdande av dysfunktion och känsla av illabefinnande. Att uppleva välbefinnande och 
kunna leva efter insjuknandet i stroke handlar om att trots fysisk oförmåga kunna klara sin 
nya livssituation.  Det handlar även om behovet för både den anhörige och individen som 
insjuknat i stroke att bemästra livet och återfå välbefinnande (Nilsson, Axelsson, 
Gustafson, Lundman & Norberg, 2001). 
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Att hantera förändringar i livet

Vid ett akut insjuknande som exempelvis efter en stroke innebär inte alltid en gradvis 
anpassning till den förändrade situationen som uppkommit (Sandman, Ågren-Bolmsjö & 
Westergren, 2008). När patienter insjuknar i stroke drabbas denne ofta av 
funktionsnedsättning. Det vill säga både motoriska och sensoriska störningar som medför 
svårigheter att utföra vardagliga sysselsättningar på samma sätt som de utförts tidigare. En 
patient med stroke behöver mötas med förståelse och respekt speciellt vid upplevelse av 
hjälplöshet. Patienten kan behöva hjälp med att anpassa sig till den nya situationen 
(Ericson och Ericson, 1996). Patienter som insjuknat i stroke upplevde konstiga
förnimmelser och deras kropp reagerade på ett sätt som det aldrig brukade göra. De kunde 
inte kontrollera sina muskler. Några delar av kroppen upplevde patienterna som stela och 
underliga (Bendz, 2003). Många patienter som akut insjuknat i stroke beskriver hur det 
inträffar plötsligt och utan förvarning, de uttryckte känslor av chock, förvirring, bitterhet, 
skam, skuld och sorg. Känslor av hopp och en stark vilja att leva uttrycktes samtidigt och 
vissa upplevde osäkerhet om hur de skulle hantera livet efter insjuknandet i stroke (Kvigne, 
Kirkevold & Gjengedal, 2004)

Det är viktigt att kunna bemöta patienter respektfullt och på ett empatiskt sätt för att 
patienten ska må bra som möjligt både psykiskt och fysiskt (Socialstyrelsen, 2009). 
Antonovsky (1998) beskriver att om en situation känns hanterbar upplever en människa 
inte sig själv som ett offer i den nytillkomna livssituationen och därmed upplevs inte livet 
orättvist. Det är också betydelsefullt att kunna skapa en mening i den nya situationen för 
patienten. När en människa råkar ut för svåra upplevelser, konfronteras utmaningen och 
meningen söks för att göra sitt bästa för att med värdighet i behåll komma igenom 
situationen. Backe, Larsson och Fridlund (1996) beskriver att patienter uttryckte en större 
acceptans för vad som hänt dem. När patienterna började förstå sin förändrade livssituation 
började de att anpassa sig därefter. 

Underlättande vid mat och dryckintag efter stroke

I ätsituationen kan patienter med sväljproblem bli stressade och inte våga inta någon mat 
alls. Ätsituationen för patienter med besvärande ansiktspares kan bli mycket arbetsam, 
eftersom det krävs stor koncentration och längre tid för att tugga och svälja. När det gäller 
konsistensanpassad mat är puré och mos svårare att hantera i munnen än exempelvis 
hackad och tärnad mat (Ericson & Ericson, 2008). Hos alla patienter som fått stroke bör 
sväljningsfunktionen bedömas, vilket med försiktighet kan ske genom en testmåltid. Ett 
sväljningstest med vatten bör alltid först utföras (Larsson & Rundgren, 2003). Justering av 
konsistensen på mat och dryck har beskrivits som en metod för att underlätta för 
patienterna vid sväljandet. Det fanns olika matningsmetoder som underlättar ätandet 
exempelvis genom att ha skeden långt bak i munnen och att ge vätska på sked istället för 
att ge i ett glas (Kumlien & Axelsson, 2001). Sväljträning hos patienter med stroke syftar 
till att göra det möjligt att återuppta eller bevara ätförmågan genom en lämplig sittposition, 
en modifierad-konsistens av kosten och lämpliga ät-tekniker (Chen, Chie, Lin, Chang, 
Wang & Lien, 2004). Det är möjligt för de flesta patienter med stroke och sväljsvårigheter 
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att kunna äta mat på ett vanligt vis men en viss konsistensanpassning av maten är 
nödvändig för att kunna svälja på ett säkert sätt. Förtjockningsmedel kan vara nödvändigt 
för att få en annan viskositet på vätskan och detta leder till att det blir lättare att svälja 
(Goulding & Bakheit, 2000).

Problemformulering

Ätsvårigheter är vanligt efter stroke och när en person insjuknar i stroke medför det ofta 
ätsvårigheter. Problem kan medföra besvär med exempelvis att maten fastnar i halsen, 
läckage av mat från munhålan och tuggsvårigheter. Funktions- och aktivitetsstörningar kan 
påverka det dagliga livet. För att underlätta matintaget för patienter som insjuknat i stroke 
finns det olika lösningar exempelvis skära mindre bitar av maten och olika sittställningar 
används för att maten inte skall spillas. Situationen för patienter som insjuknat i stroke och
ätsvårigheter kan förbättras genom att ta del av deras upplevda erfarenhet och därigenom 
kan kunskap skapas som är värdefull i den professionella omvårdnaden. Avsikten med 
denna studie är därför att fördjupa kunskapen avseende patienters ätsvårigheter efter 
insjuknandet i stroke. I denna studie sammanställs tidigare forskning som beskriver 
personers upplevelser av ätsvårigheter. 

SYFTE

Syftet med denna studie var att belysa och sammanställa forskning som beskriver 
patienters upplevelser av ätsvårigheter efter insjuknande i stroke. 

Med ätsvårighet menas i denna studie svårigheter med att äta exempelvis: Svårt att tugga, 
svälja, hamstring av mat i munnen och matläckage vid sidan om mungipan.

METOD 

Metoden som valdes för denna studie var en litteraturöversikt. En litteratursökning har 
gjorts utifrån det valda området. Forskningsresultat avseende patienters upplevelser av 
ätsvårigheter efter insjuknande i stroke eftersöktes. Enligt Friberg (2006) kan syftet med en 
litteraturöversikt vara att skapa en översikt av aktuell forskning. Syftet med föreliggande 
studie var att sammanställa resultatet från vetenskapliga artiklar avseende patienters 
upplevelser av ätsvårigheter efter insjuknade i stroke. Tillvägagångssättet för 
genomförandet av litteraturöversikten gjordes utifrån olika steg som finns beskrivna i ett 
flödesschema (Polit & Hungler, 1999). Se figur 1. 
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Figur 1: Flödesschema enligt Polit och Hungler (1999) s. 97

Datainsamling 

Sökord och Urval

Litteratursökning gjordes i databaserna Cinahl och PubMed. De här databaserna har valts 
på grund av att de ansågs tillföra relevanta artiklar inom ämnet omvårdnad för föreliggande 
studie. Sökorden som användes var: Eating, stroke, eating disorder, eating difficulties och 
eating problems. I databaserna gjordes samtliga sökningar till peer review, det vill säga att 
artiklarna skulle vara granskade. Trunkering används i Cinahl och Pubmed för att få 
artiklar som inkluderar alla böjningsformer. Trunkering har gjort genom att asterisk 
används. För att begränsa antalet träffar används boolesk söklogik, det vill säga att AND 
eller/och OR används i sökningarna som görs i databaserna Cinahl och Pubmed. Detta 
gjordes för att få ett begränsat sökresultat. Operatorn OR används för att få med samtliga 
synonymer och används även för att söka termer som inte går att trunkera. Avhandlingar 
söktes i bibliotekskatalogen LIBRIS med sökordet ätsvårighet, diss användes i sökningen 
för att hitta eventuella avhandlingar. Det framkom två avhandlingar med fem stycken 
artiklar i vardera avhandling. Genom denna sökning tillkom inga ytterligare artiklar utom 
de som redan påträffats. Fler artiklar eftersöktes genom att undersöka referenser i 
avhandlingar utan någon större framgång. 

Inklusionskriter: Artiklarna skulle vara vetenskapliga och publicerade från och med år 
2000, vara genomförda utifrån en kvalitativ metod och handla om patienters upplevelser av 
ätsvårigheter efter insjuknande i stroke. I artiklarnas titel skulle det ingå ätsvårighet och 
stroke i den första granskningen. Artiklarna skulle också innehålla syfte, metod, resultat 
och källhänvisning. 
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Exklusionskriterier: Artiklar där patienterna hade multipla diagnoser exkluderades och 
även malnutrition exkluderades på grund av att det är ett tillstånd.  Artiklar äldre än år
2000 exkluderades också.

Tabell 1: Sökorden och antalet artiklar vid de olika sökordskombinationerna.

Sökords-
kombinationer

Databas
Antal 
träffar

Efter1:a 
granskningen

Efter 2:a 
gransk-
ningen

Efter 3:e 
gransk-
ningen

Granskade 
artiklar

((MH"Eating") OR (MH 
"Eating difficulties+") OR 
eat* AND stroke

Cinahl 143 11 11 6 6

Eating difficulties and 
eating disorders and 
stroke

Cinahl 5 2 - - 0

Eating disorders and 
stroke

Pubmed 133 8 1 0 0

("Stroke"[Mesh] OR 
stroke) AND (eating 
difficult* OR eating 
disorder* OR eating 
problems*)

Pubmed 42 9 1 0 0

Antal artiklar 283 30 13 6 6

ARTIKELGRANSKNING

Artikelgranskningen utfördes i olika steg. Det första urvalet av artiklar gjordes genom att 
först läsa titel och publiceringsår. Det skulle i titeln finnas med ätsvårighet och stroke. 
Likaså exkluderades de artiklar där personerna hade multipla diagnoser. De artiklar som 
inte uppfyllde detta krav exkluderades, likaså exkluderades de artiklar som var publicerade 
före år 2000. Efter första granskningen i de olika databaserna fann vi 30 artiklar och efter 
den andra granskningen återstod 13 artiklar. Vid andra urvalet lästes abstraktet och de 
artiklar som inte svarade mot syftet och inklusionskriterierna exkluderades. Vid den tredje 
granskningen återstod sex artiklar. Vid den tredje granskningen lästes artiklarna i sin 
helhet, efter denna granskning fanns det sex artiklar kvar (tabell 1). Artiklarna granskades i 
sin helhet och därefter diskuterades vilka artiklar som skulle ingå i studien. De återstående 
sex artiklarna som redovisas i resultatet motsvarade syftet och fick därmed alla ingå i 
studien. 
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Analys 

Datamaterialet har analyserats utifrån Friberg (2006) vilket innebär att analysarbetet kan 
beskrivas som en process från helhet till delar till en ny helhet. Vid kvalitativa analyser är 
detta ett vanligt tankesätt. Efter analys av artiklarna sammanställdes ett nytt resultat om hur
patienter upplever ätsvårigheter efter insjuknande i stroke. I de vetenskapliga artiklar har 
det varit resultatet som utgjort grunden för litteraturöversikten. De vetenskapliga artiklarna 
som valdes analyserades och lästes igenom för att få en uppfattning om helheten. När det 
nya resultatet skapades gjordes en sammanställning av varje studies resultat för att få en 
överblick och kunna analysera det nya resultatet. Likheter och skillnader jämfördes mellan 
de olika studiernas resultat. Likheter och skillnader sammanfördes sedan till gemensamma 
teman som fick bilda denna studies resultat. Dessa olika teman redovisas i tabell 2. 
Numrering från ett till sex gjordes av de vetenskapliga artiklarna för att lättare kunna hålla 
ordning på dem. 

Etiska överväganden

Helsingforsdeklarationen är ett generellt dokument och den framhåller forskarens ansvar 
för riktigheten i resultaten och för tolkningen. Artiklarna i den här studien har bearbetats
och ingen egen tolkning av tidigare forskning har gjorts. Den vetenskapliga vinsten skall 
vägas mot risker, likaså att formerna för information och samtycke är av grundläggande 
betydelse (MFR-rapport, 2003). Författarna i denna litteraturöversikt anser att en viktig 
aspekt när det gäller risker angående översättning av engelska artiklar kan innebära en 
feltolkning eftersom översättningen till svenska inte blir helt korrekt. I den här studien 
används artiklar som har godkänts av etiska kommittéer. 

Det är viktigt att kunna lita på forskarna och deras resultat ur en etisk synvinkel. Ur denna 
synvinkel är därför fabricering, stöld eller plagiering av data eller förvrängning av 
forskningsprocessen är inte godtagbart och får därmed inte förekomma. Patienternas rätt 
till integritet betonas också i helsingforsdeklarationen och att patientens intresse måste gå 
före samhället och forskningen (MFR-rapport, 2003). 
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RESULTAT

I granskningen av de sex artiklarna som handlar om patienters upplevelser av ätsvårigheter
framkom det olika teman som benämndes: Känslor och upplevelser under ätandet, 
hantering av mat, sociala relationer, förlust av ätfunktioner och att vara beroende (Tabell 
2).

Tabell 2. Visar vilka teman som ingår som resultat i de olika artiklarna.

Teman Granskade artiklar

1 2 3 4 5 6
Känslor och upplevelser X X
Hantering av mat X X X X X
Sociala relationer X X X
Förlust av ätfunktioner X X
Att vara beroende X X X

Känslor och upplevelser 

Patienter upplevde panik och rädsla för kvävning vid sväljsvårighet även när denna 
upplevelse successivt försvunnit. Det förekom nästan alltid panik när patienten försökte äta 
och dricka (Carlsson, Ehrenberg & Ehnfors, 2004; Jacobsson, Axelsson, Österlind & 
Norberg, 2000). Rädsla för att kvävas och att uppleva panik beskrevs av patienter. 
Känslorna var kopplade till att inte vara kapabel att ha kontroll över vad som händer när 
mat och dryck passerar matstrupen. Kunskap om hur hostning ska ske och vad som skall 
göras när sväljandet sker på fel sätt var inte användbart vid det här tillfället. Patienter 
talade om att rädsla och panik alltid uppkom när de försökte äta och dricka. En patient 
talade om att det var hemskt när han upptäckte att han inte kunde svälja sitt eget saliv och
att hans strupe kändes trång. Denna rädsla kvarstod de efterföljande dagarna efter 
insjuknande i stroke (Jacobsson, et. al., 2000 ). Patienter var också medvetna om hur 
skrämmande en kvävningsattack kunde vara för andra personer vid måltiden. Även andra 
problem vid ätandet förekom också såsom hosta och att spilla mat. (Carlsson, et. al., 2004).

Jacobsson, Axelsson, Österlind & Norberg (2000) beskriver att patienter som insjuknat i 
stroke och hade ätsvårigheter upplevde rädsla för att insjukna på nytt i stroke. Rädsla fanns 
även för att inte förbättras i framtiden. De kände sig fängslade i en okontrollerbar situation 
och försökte hela tiden tolka nya och andra signaler som var tecken på sjukdomen och 
besegra den. De upplevde att det var svårt att njuta av god mat men samtidigt visade flera 
av dem hopp om förbättring. De flesta patienterna strävade efter en förbättring men kände 
att begränsningarna gjorde att de förlorade kontrollen över av sina kroppar. Perry & 
McLaren, (2002) beskriver att vissa patienter accepterade sin stroke och kämpade vidare så 
gott som de kunde.
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Enligt Jacobsson, Axelsson, Österlind & Norberg (2000) beskriver patienter detaljerat om 
obehag i mun och svalg efter stroke. Uttryck som valdes för att beskriva dessa känslor var 
inskränkthet, smärta, otäck känsla i halsen, torrhet och täthetskänsla i munnen. Patienternas 
förmåga att kunna uttrycka obehagskänslor från mun och svalg och att de verkligen kunde 
uttrycka dessa känslor betonar att de negativa förändringarna var av stor vikt vare sig de 
kunde njuta av maten eller inte. För att försöka få tillbaka kroppsliga sinnen visade de 
flesta en stark vilja. När patienter upplevde mat och lukten från mat som något dåligt, 
beskrev de känslor av illamående. De upplevde också att dålig aptit och känsla av 
illamående gjorde de inkompetenta att sträva efter att få kontroll över deras situation. 
Några beskrev motvilja till kött och potatis och att de hade en önskan om att istället få äta 
lätt tuggad mat, lite enklare mat exempelvis soppa och fruktblandning. De förstod att 
vårdgivarna inte uppmärksammade dem eller hade förståelse för dessa känslor och obehag 
till mat. (Jacobsson, Axelsson, Österlind & Norberg, 2000).

Hantering av mat

Enligt Carlsson, Ehrenberg & Ehnfors (2004) var koncentrationen ett viktigt moment för 
att hantera maten i munnen och kunna svälja på ett säkert sätt. Perry & McLaren (2003) 
beskriver att patienter som insjuknat i stroke hade problem med att sluta sina läppar, att 
tugga och att svälja. Patienter hade tuggsvårigheter och även problem med att njuta av 
maten. Mindre bitar av maten ansågs vara acceptabelt men det uppkom svårigheter med att 
skära en bit mat och att placera den i munnen samt att verkligen njuta av den (a a). 

Vid måltidssituationen uppkom det problem med att hosta, det spilldes mat och det hälldes 
ut dryck. Maten på tallriken och i munnen kunde inte hanteras på rätt sätt eller enligt 
förväntad förmåga. Det vanligaste problemet var transport av maten till munnen 
(Jacobsson, et. al., 2000; Westergren, Ohlsson & Hallberg, 2002; Perry & McLaren, 2003; 
Carlsson, et. al., 2004). Vid transport av mat till munnen hade hälften av patienterna 
problem att handskas med kniv, gaffel och sked. Mat spilldes under hela transporten till 
munnen och svårigheter att anpassa bålen och huvudet under ätandet (Jacobsson, et. al.,
2000). De vanligaste ätsvårigheterna var exempelvis svårigheter att handskas med maten 
på tallriken och transport av mat till munnen vilket förekom både vid inskrivningen på 
sjukhus och vid utskrivningen (Westergren, Ohlsson & Hallberg, 2002).  

Jacobsson, Axelsson, Österlind & Norberg (2000) beskriver att patienterna upplevde 
hopplöshet och var nära att ge upp när de kände att de inte kunde äta. Detta kände 
patienterna var svårt att hantera. Det var en sorg att ständigt hosta under sväljning och 
deras hopp om förbättring hotades. Patienterna upplevde törst och önskade ett glas med 
vatten men fick inte detta beroende på sväljsvårigheter. Hoppet kom tillbaka när ätandet 
förbättrades. Westergren, Ohlsson & Hallberg (2002) påvisar att ätförmågan förbättrades
under rehabiliteringen förutom det att vara lika pigg och alert som tidigare. Både männens 
och kvinnornas ätsvårigheter minskade mellan inskrivning och utskrivning. Männen 
förbättrade förmågan att svälja, hantera maten på tallriken och även matintaget, medan 
kvinnor inte förbättrades i dessa avseenden.

Westergren, Ohlsson & Hallberg (2002) beskriver att vid inskrivningen hade nästan häften 
av patienterna ätsvårigheter. Vid utskrivningen hade antalet patienter med ätsvårigheter 
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minskat och under rehabilitering förbättrades sväljsvårigheterna ytterligare. Bland patienter 
med kortare vistelsetid på sjukhus var det vanligare att männen hade problem med att 
öppna och stänga munnen än vad kvinnorna hade. Patienter som åkte hem till det egna 
boendet ökade sitt matintag jämförelsevis mot de som skrevs ut till ett vårdhem. 

Westergren, Ohlsson & Hallberg (2001) beskriver att de som åt sämre hade oftare en 
längre sjukhusvistelse än de som åt med mindre problem.

Patienterna upptäckte ofta egna vägar att kompensera sina problem, till exempel mindre 
skedar, tugga längre och att koncentrera sig när de skulle svälja. Några andra vägar för att 
underlätta sina problem var att hålla ner hakan, huvudet vridet mot den drabbade sidan, 
förbättrad sittposition och ändrad matkonsistens (Westergren, Ohlsson & Hallberg, 2001).

Perry & McLaren (2003) påtalar att anpassad mat beskrivs av några enstaka personer som 
förbättrade sin förmåga att svälja och därmed minskades sväljsvårigheterna i så pass stor 
utsträckning att två förnekade sina problem. Patienter beskrev även att de upplevde 
regelbundna hostningar och kvävningar. Det förekom olika sväljtekniker som användes av 
enstaka deltagare, vilket innebar att gömma mat i kind och svälja flera gånger (a a).

Sociala relationer

Patienterna uttryckte att deras familjer och vänner hade överseende när det gällde att spilla 
mat, hälla ut dryck, och med hostande (Carlsson, Ehrenberg & Ehnfors, 2004). Patienter 
hade olika tolkningar avseende ätsvårigheter påvisar en studie av Perry & McLaren (2003). 
Följande citat beskriver skam att inte själv kunna utföra vardagliga måltidsaktiviteter:

“Cutting up food, well I´ll be honest with you, that is a problem. If I go out for a meal my 
daughter does it for me. It sorts of embarrasses you.” (a a s 366).

Enligt Jacobsson, et. al., (2000) beskrev patienter att de försökte dölja vissa av sina 
svårigheter exempelvis att inte kunna kontrollera läckage av saliv genom att torka 
mungiporna med servett. Läckage av saliv och att spilla mat fick dem att må dåligt på 
grund av att de var osäkra på hur andra såg dem. 

Förlust av ätfunktioner

Patienterna beskriver två typer av förluster som var relaterade till ätsvårigheter: förlust av 
funktionell ätförmåga och förlust av förmågan att utföra eller klara av en måltid (Carlsson, 
Ehrenberg & Ehnfors, 2004). De vanligaste problemen var motoriska och sensoriska 
funktionsstörningar.  Enstaka patienter beskrev sensorisk förlust av mun och läppar som 
var relaterade till omedvetenhet om hur varm maten var. Maten fastnade i kinden eller i 
tänderna och även matläckage uppkom (Perry & McLaren, 2003). En patient sade: 

” Sometimes I find things get stuck in my throat; it´s a job to remove it. Sometimes it´s 
alright. Mostly I find it´s when I´ve been eating something and you´re swallowing and it 
sort of goes down the wrong side.” (Perry & McLaren, 2003, s 364).
Jacobsson, Axelsson, Österlind & Norberg (2000) beskriver att många av patienterna med 
stroke hade jämförelsevis med andra friska äldre förändringar i munnens slemhinnor eller 
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på tungan. Det visade sig att endast fyra av trettio patienter med stroke hade inte några 
problem alls med att sluta sina läppar, handskas med mat i munnen eller att svälja. 
Funktionsbrist i armar, händer och läppar fanns hos patienter med stroke och var 
uppenbara som kroppsförändringar. De poängterade detta när de beskrev sina ätsituationer. 
Upplevelsen var att de blev granskade och dömda av andra. Patienterna beskrev hur de
döljde brister på svårigheter exempelvis kontrollen av läckage av saliv genom att torka
mungipan med en servett. Läckage och att spilla fick dem att känna sig olustiga när de åt 
och osäkra på hur andra såg på dem. 

Perry & McLaren (2003) har kommit fram till att anpassade bestick erbjöds och 
erfordrades av enstaka patienter som insjuknat i stroke. Ändrad konsistens på livsmedlen 
godtogs men betraktades med missnöje. Ingen uppskattade förtjockad vätska men 
förtjockningsmedel användes och ansågs nödvändigt. Förtjockningsmedel accepterades 
med förhoppning om endast tillfällig användning. 

Att vara beroende

Vid måltidssituationer var patienter beroende av andras hjälp. Detta orsakades delvis på 
grund av förlamning i ena kroppshalvan och bristen av bostadsanpassning. Beroendet i 
måltidssituationen var bara en aspekt i beroendeskapet som patienterna uttryckte det 
(Carlsson, Ehrenberg & Ehnfors, 2004). 

Patienterna hade förhoppningar och omedvetet önsketänkande (ibland till exempel) om att 
lämna vårdhemmet för att återgå till sitt boende och klara av matlagningen som tidigare 
(Perry & McLaren, 2002). 

”I hope I can cope when I get back home. So, I know its going to be a bit difficult when I 
get back home.” (Perry & McLaren, 2002, s 189).

De som inte klarade av att äta själva var mer beroende av ADL än de som kunde äta själva. 
Vissa patienter klarade inte av att slutföra en måltid, medan andra avslutade den med stora 
svårigheter och andra hade mindre svårigheter (Westergren, Ohlsson & Hallberg, 2001).
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DISKUSSION

Metoddiskussion

Metoden som användes i denna studie var litteraturöversikt då syftet var att få en 
översiktlig bild av den forskning som finns gällande patienters upplevelser av ätsituationen 
vid stroke. I denna studie valdes endast kvalitativa artiklar för att uppfylla syftet. Syftet var 
att belysa och sammanställa forskning som beskriver patienters upplevelser av 
ätsvårigheter efter insjuknande i stroke. Inga kvantitativa artiklar har används på grund av 
att dessa inte på ett relevant sätt skulle kunna tillföra ett tillförlitligt resultat som handlar 
om erfarenhet och upplevelser för patienter som insjuknat i stroke. 

Urvalet styrdes av att det i titeln skulle finnas med stroke och ätsvårigheter samt att 
inklusion- och exklusions kriterierna bestämde artiklarna. Detta ledde till en väl 
uppstrukturerad och hård utgallring, vilket resulterade i endast sex artiklar. Dessa artiklar 
uppfyllde dock det uppställda kriterierna på ett relevant sätt. Det kan tyckas att sex artiklar 
i resultatet inte är tillräckligt. Enligt Polit och Hungler (1999) är det kvalité istället för 
kvantitet som spelar en viktig roll i en litteraturöversikt. Författarna i denna studie valde att 
ha med artikeln som ”How people with stroke and healthy older people experience the 
eating process”. Detta på grund av att eating process ansågs som en ätsvårighet.

När olika teman grundades uppkom det problem med vilka teman som kunde identifieras 
och vilka resultat som skulle tillhöra respektive område. Det var ibland svårt att veta under 
vilka teman de olika artiklarna passade bäst. Citat har tagits med för att styrka och klargöra 
det som finns med under olika teman och citaten har dessutom skrivits på det språk som 
står i respektive artikel. Detta på grund av att inte göra en egen tolkning vid översättningen 
från det engelska till svenska språket vilket är väldigt lätt att göra. Det är också svårt att 
hitta de exakt rätta orden och vissa uttryck är svåra att översätta till det svenska språket. 
Artiklarnas kvalitet bestämdes genom att artiklarna skulle innehålla syfte, metod, resultat 
och källhänvisning. Innehöll artiklarna dessa avsnitt räknades kvaliteten som god och detta 
ansågs räcka. När begreppet ätsvårighet användes i artiklarna visade det sig vara svårt att 
veta vilken/vilka sorters ätsvårigheter som egentligen menades. Om det vid den första 
granskningen av titeln inte framkom att den uppfyllde kraven att inkluderas, exkluderades 
den. Detta gjordes för att mycket information erhölls vid första granskningen. Information 
exempelvis författare, år, tidskrift, volym ansågs vara tillräcklig. Det kan varit så att denna 
information stod i abstraktet, vilket var gällande i andra granskningen. Därav kan artiklar 
ha exkluderats som egentligen skulle inkluderats. Avgränsning av sökorden gjordes för att 
få relevanta och ett hanterbart antal artiklar. Sökorden valdes med omsorg och hänsyn till 
syftet för att inte missa relevanta artiklar. Efter mycket diskussion och jämförelse av 
resultaten kunde ett tillförlitligt resultat uppnås av de artiklar som granskades. 

Polit och Hunglers (1999) flödesschema har valts därför att ett tydligt tillvägagångssätt 
illustreras. Den ansågs mer lämplig för att den var lättare att läsa i jämförelse med 
exempelvis Fribergs (2006) flödesschema. 
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Resultatdiskussion

Resultatet visade att patienter upplevde sina kroppar annorlunda och vid matsituationen 
försöktes olika sittställningar användas för att underlätta matintaget, vilket tidigare 
forskning stödjer. Carnevali (1990) beskriver att det är viktigt att omvårdnaden riktar in sig 
på hur sjukdomen påverkar hälsotillståndet och olika kroppsfunktioner. Enligt (Bendz, 
2003) upplevde patienterna några delar av sina kroppar som stela och underliga. I en annan 
studie av Jacobsson, et al. (2000) visade att patientens bål och huvud under matintaget fick 
anpassas för att maten inte skulle spillas. Westergren et al. (2001) beskriver att ofta 
upptäckte patienterna egna vägar att kompensera sina problem genom förbättrad
sittposition och ändrad matkonsistens (a a). Det här visar att kroppspositioner hos patienter 
har stor betydelse vid matintaget. Att inte kunna ha fullt fungerande fingrar och händer 
försvårar och är svår att förstå om den inte är självupplevd. 

Resultatet visar också att det är viktigt som sjuksköterska att inte bara underlätta och 
anpassa tillvaron för patienter utan även för de anhöriga (Carnevali, 1990). I den 
långsiktiga planeringen har familj och vänner en viktig funktion (Burton, 2000). De 
anhöriga blev på ett omänskligt sätt medvetna om att den som insjuknat i stroke inte kunde 
klara sig själv och det blev skrämmande för de anhöriga (Wallengren et. al, 2008). I 
sjuksköterskans arbete med patienter kan det skapas ett samarbete med hjälp av familj, 
anhöriga och vänner för att arbeta efter samma målsättning.  

I resultatet framkom det att patienterna upplevde hopplöshet och var nära att ge upp när de 
kände att de inte kunde äta (Jacobsson et. al, 2000). Att uppleva välbefinnande efter att ha 
insjuknat i stroke handlar om att trots fysisk oförmåga kunna klara sin nya livssituation.  
Det handlar även om behovet för både den anhörige och individen som insjuknat i stroke 
att bemästra livet och återfå välbefinnande (Nilsson, Axelsson, Gustafson, Lundman & 
Norberg, 2001). Det är viktigt att kunna hantera sin situation när svåra händelser inträffar i 
livet. Utifrån detta är det även viktigt att kunna förstå patienters upplevelser av sin 
ätsituation för att stödja patienter att bättre kunna hantera sin situation. Kan det vara så att 
patientens vilja styr mycket? Frågan är också hur mycket vårdpersonalen kan tänkas stärka 
patienters vilja och på vilket sätt hjälpen ska kunna ges? 

Resultatet visar också att en viktig del i livet efter insjuknandet i stroke är familj och 
vänner. En osäkerhet dök upp hos den insjuknande i stroke om hur andra såg på dem efter 
insjuknandet. Detta stöder Carlsson, Ehrenberg och Ehnfors (2004) som skriver att 
patienterna uttryckte att deras familjer och vänner hade överseende när det gäller att spilla 
mat, hälla ut dryck och att hosta. I en annan studie av Jacobsson et. al (2000) visade det sig 
att patienterna kände sig osäkra på hur andra betraktade deras sociala beteende och fysiska 
utseende. Frågor dök upp om hur det skulle vara att komma hem, träffa vänner, grannar 
och uppleva reaktioner på ett förändrat utseende. Flera av patienterna verkade söka 
bekräftelse om deras tolkning av sig själva var lika med andras upplevelser av deras 
utseende (a a). Det här kan vara en anledning till att personer med ätsvårigheter inte går ut 
på restauranger. En osäkerhet finns om hur andra ser dem om de skulle spilla mat och hälla 
ut dryck. Det verkar som att det förekommer obehagskänslor även inför hur familj och 
vänner ser den som insjuknat i stroke och har ätsvårigheter. Syftet med studien var att 

http://www.pdfonline.com/easypdf/?gad=CLjUiqcCEgjbNejkqKEugRjG27j-AyCw_-AP


15

belysa och sammanställa forskning som beskriver patienters upplevelser av ätsvårigheter 
efter insjuknande i stroke. Författarna i denna studie anser att resultatet svarar på syftet. 
Vårdpersonal kan få ökad förståelse för ätsvårigheter genom den här studien och därmed 
kan lösningar hittas som kan vara till stor hjälp för den enskilde patienten. 

Konklusion

Studien visade att när patienter insjuknar i stroke uppkommer olika svårigheter i 
matsituationen som exempelvis hantera maten på tallriken och upplevelser av ätsvårigheter 
efter insjuknande i stroke. Detta visar hur viktigt det är att få mer kunskap om patienternas 
upplevelser av sin matsituation. Kunskapen kan öka sjuksköterskans förståelse för hur 
patienter upplevde sin matsituation och därmed finna individanpassade lösningar i det 
kliniska arbetet. Utgångspunkten för hur individanpassning ska ske är beroende på 
patientens svårighetsgrad av ätförmågan. Forskning inom detta område är fortfarande 
begränsad vad gäller kunskap att förstå hur ätsituationen förändras för patienter med 
stroke. Därför vore det viktigt att genomföra fler observationsstudier och intervjustudier 
som fokuserar på stroke patienters ätsituation och även hur detta förändrar det dagliga livet 
för patienten. Författarna i denna studie har fått ökad kunskap och insikt i patienters 
upplevelse av ätsvårigheter vid insjuknande i stroke.
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