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Syftet  med  studien  är  att  sammanställa  och  belysa  forskning  som  beskriver  olika
nutritionsproblem som patienter kan få efter att ha drabbats av stroke, samt att beskriva hur
dessa  patienter  upplever  matsituationen.  Metoden  som använts  är  litteraturöversikt  och
resultatet består av 13 artiklar,  fem kvantitativa och åtta kvalitativa. I studien finns två
huvudteman med fem underrubriker. Det första huvudtemat är ”Patientens problem” och
dess  underrubriker  är  ”Problem  på  och  runt  tallriken”,  ”Problem  i  samband  med
matintaget” och ”Malnutrition”. Det andra huvudtemat är ”Patientens upplevelse” och dess
underrubriker är ”Skam och isolering” och ”Att känna beroende”. Denna studie visar att
det  är  många problem som kan  uppstå efter  att  patienten drabbats  av stroke.  De olika
nutritionsproblem som kan uppstå var att äta med en hand, svårt att hantera bestick, hosta,
sväljningssvårigheter,  läckage  från  munnen  och  samla  mat  i  munnen.  Andra  problem
kunde vara  att  patienten  åt  för  fort  eller  långsamt  och  behövde  koncentrera  sig  under
måltiden. Dessa problem kan leda till malnutrition och upplevelser som beroende, skam
och isolering. Studien visar även på att beroende och skam har ett samband. För att dessa
patienter  ska  få  tillbaka  sitt  hopp  om förbättring är  det  viktigt  med rehabilitering  och
omvårdnad för att återfå funktioner och öka deras självkänsla.
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The aim of this study was to compile and illustrate research describing different eating
problems that the patient can receive after suffered from stroke, and to describe how these
patients experience the relationship to food. The method which is used is literary review
and the result consist of 13 articles, five quantitative and eight qualitative. In this study we
formulate  two main  themes  and  five  subthemes.  The  first  main  theme  was  “Patient´s
problem” and its subthemes were “Problem on and around the plate”, “Problems with food
intake” and “Malnutrition”. The second main theme were “Patient´s experiences” and its
subthemes were “Shame and isolation” and “To feel dependent”. This study shows many
problems of eating after suffering from stroke. Those eating problems can be eating with
one hand, difficulty to manage cutlery, coughing, dysphagia, leakage from the mouth and
hoarding food. Other problems can be that patients have aberrant eating speed and need to
concentrate during mealtime. These problems can lead to malnutrition and experiences of
shame, dependence and isolation. The study shows that dependency and shame are related.
It  is  important  with  rehabilitation  and  caring  for  these  patients  to  regain  hope  for
improvement and to retrieve functions and self-esteem. 
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INTRODUKTION

Detta arbete kommer att inrikta sig på sjukdomstillståndet stroke och olika problem som
kan uppstå omkring matsituationen. Det finns många olika faktorer som kan öka risken att
drabbas av stroke. Faktorer som inte går att påverka är ålder och hereditet, men det finns
även påverkbara riskfaktorer som högt blodtryck, diabetes, rökning och högt alkoholintag.
De vanligaste orsakerna till stroke är att antingen en cerebral artär blir tilltäppt eller en
intracerebral blödning. Stroke medför en cerebrovaskulär skada när hjärnvävnaden drabbas
av ischemi och detta leder till näringsbrist i hjärnan. Ödembildning leder till intrakraniell
tryckökning  i  hjärnan  vilket  förvärrar  skadan  (Ericson  & Ericson,  2006).  I  Sverige  är
stroke  den  mest  kostnadskrävande  sjukdomen  med  flest  vårddagar  på  sjukhus.  Det
beräknas  att  ungefär  100 000-120 000 människor lever  med följder  av stroke,  av dessa
behöver  ungefär  20%  stora  hjälpinsatser  och  tillsyn  dygnet  runt  (Svensk
sjuksköterskeföring,  2005).  Varje  år  drabbas  ca 30 000 människor av  stroke i  Sverige.
Över 80% av dem som insjuknar är över 65 år. År 2005 rapporterades det ungefär lika
många män som kvinnor som fått stroke, 50,8% respektive 49,2%. Medelåldern låg på 75
år men kvinnorna var i genomsnitt nästan 5 år äldre än männen vid insjuknandet. De som
kom hem efter sjukhusvistelsen inom tre månader efter att ha drabbats av stroke har ökat
de  senaste  åren,  både  de  med  och  utan  kommunal  hemtjänst.  Detta  förmodas  ha  två
förklaringar, dels att de mycket svårt handikappade har minskat samtidigt som man har
gjort nedskärningar på kommunala särskilda boenden och ökat resurserna för kommunal
hemhjälp (Riks-Stroke, 2005). 

Det finns flera olika funktionsnedsättningar som patienten kan drabbas av efter stroke och
dessa leder till problem i det dagliga livet (Svensk sjuksköterskeföring, 2005). Vi har valt
att fokusera på nutritionsproblem efter stroke då det finns många människor som lever med
handikapp efter att ha drabbats av detta sjukdomstillstånd. Därför är det viktigt att få ökad
kunskap  om  stroke  och  dess  följder.  Denna  studie  inriktar  sig  på  att  beskriva
matsituationen och patientens upplevelser kring den. 

Rehabilitering och omvårdnad vid stroke

I en nederländsk studie upplevde strokepatienter vid intagning på en korttidsavdelning en
lägre  nivå  av  självständighet  jämfört  med  innan  de  drabbades  av  stroke.  På
korttidsavdelningen hade patienterna begränsade möjligheter att göra vad de ville och de
kände  sig  osäkra.  Patienterna  såg  sig  själva  som  hjälplösa  individer  och
sjukvårdspersonalen som experter  angående rehabiliteringsprocessen.  Detta ledde till att
patienterna upplevde att deras självständighet och självbestämmande minskade. Miljön på
rehabiliteringshemmet i Nederländerna upplevdes mer positivt än på sjukhuset  eftersom
patienterna  fick  mer  terapi,  kände  sig  mer  hoppfulla  och  upplevde  att  de  hade  fler
möjligheter att bli självständiga (Proot, Meulan, Abu-Saad & Crebolder, 2007). I en svensk
rapport  upplevdes  dock  rehabiliteringen  på  sjukhuset  positivt  av  patienterna.  Av  de
patienter  som låg på sjukhus var  75% nöjda/mycket  nöjda med rehabiliteringen  (Riks-
Stroke, 2005). Enligt Proot et al. (2007) ökade självständigheten under rehabiliteringens
gång eftersom patienterna blev bättre på olika förmågor och fick ökad självkänsla. Det var
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olika hur mycket stöd strokepatienterna upplevde de behövde. Efterhand som tiden gick
visade  patienterna  en  mer  aktiv  roll  i  sin  rehabilitering  och  ett  ökat  oberoende  och
självbestämmande.  Under  rehabiliteringen  gav  personalen  instruktioner  och  bedömde
patientens behov av hjälp eller anpassning i hemmet efter utskrivningen. Vid utskrivningen
ökade patientens självbestämmande eftersom de började återfå förmågor och självkänsla.
Patienterna tog initiativ, ansvar, blev mer självsäkra, kunde sätta saker i perspektiv och en
del patienter ville vara med och bestämma om sin behandling, medans andra drog gränsen
där.  De  flesta  patienterna  följde  att  mönster,  när  självbestämmanderätten  ökade
utvecklades  patientens  roll  under  rehabiliteringen  från  passiv  till  aktiv.  Det  fanns  inga
tecken av självbestämmande hos patienten vid inskrivningen, men under rehabiliteringens
gång ändrade personalen metod. Patienten upplevde det  nya  arbetssättet  positivt  för  att
återskapa  sin  självbestämmanderätt.  Det  var  viktigt  att  ge  information  och  råd  om
behandlingsplanen för att stimulera patientens deltagande i besluten.  Strasser,  Falconer,
Herrin,  Bowen,  Stevens  och  Uomoto  (2005)  menar  att  gruppaktiviteter,  relationer  till
arbetsteamet och att patienterna deltar i sin rehabiliteringsplanering och diskuterar olika
problemlösningar  kan  öka  rehabiliteringens  effektivitet.  Det  var  även  viktigt  att  ge
feedback/återkoppling till patienten under själva rehabiliteringen. Enligt Perry et al. (2004)
var det viktigt att sjuksköterskan hade både breda och specifika mål för att patienten skulle
uppnå det som krävdes. Med hjälp av gruppaktiviteter kunde man identifiera många bra
övningar som patienten kunde använda i sin rehabilitering. 

Enligt  Geschwinder,  Rettke,  Heuvel,  Halfens  och  Dassen  (2007)  tog  rehabiliteringen
mellan 10-90 dagar och medellängden var 40 dagar och det som avgjorde längden berodde
på vilken rehabilitering som behövdes. Det var viktigt med både korta och långa mål under
rehabiliteringsfasen,  exempel  på korta  mål  var  vardagliga  aktiviteter  som mobilisering,
personlig hygien, elimination och nutrition. Det långsiktiga målet var utskrivningen, att
patienten skulle klara sig hemma. I en studie av Chuang, Wu, Dai och Ma (2007) där 714
patienter  intervjuades  kom  författarna  fram  till  ett  antal  olika  komplikationer.  De
svårigheter som framkom var att tvätta sig, att klä på sig, gå inomhus, eliminationen, att
förflytta  sig och att  äta mat,  varav 53,3% av patienterna hade nutritionsproblem. Även
Vincent et al. (2007) kom fram till liknande problem; klä på sig, gå på toaletten, personlig
hygien, förflyttning av korta eller långa sträckor och att äta mat.

Patientens upplevelse av att drabbas av stroke

I  en  studie  av  Röding,  Lindström,  Malm och  Öhman  (2003)  upplevde  patienter  som
drabbats av stroke utmattning och detta påverkade en stor del av deras liv. Utmattningen
upplevdes  som en överväldigande efterverkan som inte gick att  kontrollera.  Hela deras
världsbild blev påverkad genom att de inte kunde jobba heltid och orkade inte med det
sociala livet i samma utsträckning. En annan upplevelse var att de som mådde bättre fick
höra att de inte skulle klaga så mycket vilket ledde till att patienten kände en skyldighet att
vara tacksam. Upplevelsen av att ha ett osynligt handikapp innebar att anhöriga inte hade
lika stor förståelse att patienten kända sig trött. En del patienter menar att om handikappet
var synligt skulle det varit enklare att leva med det eftersom anhöriga automatiskt skulle
förstå  att  de  inte  alltid  orkade.  Nilsson,  Jansson  och  Norberg  (1997)  beskrev  att  det
plötsliga insjuknandet och att förlora viktiga förmågor för att klara det dagliga livet gav
upphov till vacklande självförtroende och förvirring hos strokepatienter. Efter två månader
var de inspirerade av att deras förmåga att klara sig själva förbättrats ytterligare. Även små
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steg betydde mycket för dem. Dock fanns de som förstått att de aldrig skulle bli helt bra
igen. Dessa visade tecken på frustration, misstro och sorg. Denna studie visade även att
autonomi och skam hade ett samband. De kände att de hade förlorat sin självständighet och
kände  att  de  inte  kunde  kontrollera  sitt  liv  på  det  sätt  de  önskade.  Deras  intensiva
kämpande för att återfå autonomi var tydlig. Det fanns även känslor av misslyckande då de
inte förbättrades i den takt de önskade. Studien tog även upp den kris och förvirring som
patienten kände över att inte vara sig själv, att de inte kände igen sig och den man hade
varit. För att upprätthålla sin identitet och sin självbild var det viktigt att bli bekräftad av
människor runt omkring som den unika individ man var. Självbilden rubbas lätt efter en
stroke. Att drabbas av en stroke handlar inte endast om att hantera en svår situation. Det är
istället  något  som  omsluter  en  och  utmanar  hela  personens  liv.  Enligt  Wyller  och
Kirkevold (1999) upplevdes livet efter en stroke svårare än innan de drabbades av stroke
eftersom de som drabbades förlorade  självklara saker  som att  kunna göra finmotoriska
uppgifter med till exempel högerhanden, minnet blev sämre och man kände inte igen sig
själv. När finmotoriken blev sämre ledde det till att patienten inte kunde utföra sin hobby.
Minnesstörningar  kunde  göra  att  patienten  upplevde  ensamhet  även  i  stora  sällskap
eftersom de inte kunde medverka i diskussionerna.

Nutrition och äldre

Forskning inom området  nutrition och äldre  visar  att  det  finns  ett  problem med dåligt
nutritionsstatus hos äldre. I många fall leder detta till malnutrition. Detta visas i en studie
av Ödlund, Olin, Koochek, Ljungqvist och Cederholm (2005) som handlar om malnutrition
och äldre på särskilda boende. Det visade sig att 30% av de boende led av malnutrition,
59% hade risk att drabbas och 11% ansågs vara välmående. De som led av malnutrition
hade lägre BMI och kroppsvikt jämfört med de välmående. De välmående fick också i sig
den  rekommenderade  mängden  kalorier  till  skillnad  från  de  boende  som  led  av
malnutrition som åt för lite. De boende med malnutrition hade ett sämre kognitivt tillstånd,
kände sig sämre, hade sämre funktionell förmåga och hade ett större behov av assistans.
Genomsnittsåldern av de som led av malnutrition var 87,5 år för båda könen, varav 89 år
för kvinnor och 84 år för män. Av dem som hade risk att drabbas  av malnutrition var
genomsnittsåldern 84 år för båda könen, varav 85 år för kvinnor och 82 år för män. Wright,
Hickson och Frost (2006) gjorde en studie där syftet var att undersöka om äldre patienter åt
bättre  i  matsalen  med  andra  patienter  under  övervakning.  Studien  visade  att  de  äldre
patienterna ökade sitt matintag om de åt i grupp, vilket kan leda till viktökning. 

Stroke och nutrition

När  en  person  drabbas  av  stroke  är  det  många  funktioner  som  kan  försämras.
Nutritionsproblem är en biverkan av att dessa har slagits ut. En studie visar att 80% får
nutritionsproblem efter att de drabbats av stroke. Dessa problem kan bero på till exempel
dysfagi och att de helt enkelt inte äter och dricker tillräckligt. De kan ha svårt att hantera
maten på tallriken och förflytta mat från tallriken till munnen. Sittläge kan också ha en
inverkan såsom takten vid måltiderna, om de är långsamma eller forcerande, hantera maten
i munnen och vakenhet (Westergren, Karlsson, Andersson, Ohlsson & Hallberg, 2001). En
annan studie visade att av 30 personer som haft sin första stroke hade 21 problem med att
äta.  Alla  observerades  under  testmåltider,  blev  intervjuade  om sin  nutritionsstatus  och
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oralfunktioner  testades.  Dessa  21  personer  hade  någon  slags  svårighet  med  att  äta,
framförallt  att  hantera  maten  på  tallriken  och  i  munnen  och  att  svälja.  Hälften  av
strokepatienterna hade problem med att hantera gaffel, kniv och sked, förflytta maten från
tallriken till munnen, spilla och problem med att luta sig över bordet. Det är viktigt att
bedöma  varje  patients  nutritionsproblem  då  detta  även  kan  vara  osynligt  (Jacobsson,
Axelsson, Österlind & Norberg, 2000). Detta beskriver även Westergren et al. (2001) att
utan  en  ordentlig  bedömning  blir  kanske  dessa  patienters  nutritionsproblem  aldrig
uppmärksammade. Därmed får de aldrig den adekvata vården och stödet för att få det att
fungera så bra som möjligt. Det är även osannolikt att dessa patienter ber om hjälp då de
känner  sig  förlägna  över  deras  förändrade  fysiska  och  sociala  situation.  Kumlien  och
Axelsson (2002) pekade på i sin studie på möjligheterna för att genomföra en lämplig vård
och främja hälsa var dokumentationen av nutritionen för varje patient viktig att fullfölja
och hålla uppdaterad.
 
Strokepatienter berättade i en annan studie om rädslan att sätta i halsen och kvävas när de
skulle äta. De upplevde också att när det vissa dagar var svårare att äta försvann hoppet om
att  tillfriskna.  Att  hela  tiden  behöva hosta  när  man försökte  svälja  hotade  deras  hopp.
Medan de dagar det gick bättre att äta kom hoppet tillbaka (Jacobsson et al., 2000). En
brittisk studie visade att det fanns ett samband mellan nutritionsproblem efter en stroke och
den  upplevda  livskvalitén.  Humörsvängningar  och  depressioner  visade  sig  också  vara
vanlig i denna grupp (Perry & Mc Laren, 2004). I en annan studie visade det sig att 10
patienter av 40 hade problem med humöret efter en stroke. En fjärdedel hade dysfagi då de
inte kunde svälja alls eller hostade mycket. Ett hjälpmedel för att patienterna lättare skulle
kunna svälja var att anpassa tjockheten i maten och drycken. Två olika matningstekniker
finns för att underlätta för dessa patienter, att sätta skeden långt bak på tungan och mata
drycker med en sked istället för att dricka ur ett glas. Sjuksköterskorna hade även olika
strategier för att patienterna skulle få bättre aptit. Till exempel att patienterna fick välja vad
de ville ha för mat, anpassa måltiderna till  deras  aktiviteter  och ge dem små portioner
oftare. Informanterna berättade även om att det är viktigt att skapa en trevlig atmosfär vid
matbordet. Det ska upplevas som en social händelse och det ska vara bekvämt och för
patienterna. Detta var också ett tillfälle då man kunde skapa kontakt med patienterna och
ge dem uppmärksamhet. Detta var även viktigt att tänka på hos de patienterna som matades
med sond, att man inte bara gick in till dem och satte på en påse med näringsvätska utan att
man gav dem tid då de inte fick denna interaktion när  man assisterade vid matningen
(Kumlien & Axelsson, 2002). 

Problemformulering 

Sammanfattningsvis  visar  litteraturen  att  strokepatienter  upplever  en  lägre  nivå  av
självständighet  vid  intagningen  på  korttidsboende  jämfört  med  innan  de  drabbades  av
stroke, men under rehabiliteringen ökade självständigheten eftersom patienten blev bättre
på olika förmågor och fick ökad självkänsla. Det är viktigt att ge information och råd om
behandlingsplanen  för  att  stimulera  patientens  deltagande  i  besluten.  De  största
svårigheterna efter en stroke är tvätta sig, att klä på sig, gå inomhus, att förflytta sig och att
äta. Upplevelserna efter en stroke är många. Deras världsbild ruckas då livet förändras. Då
man inte har förmågan att klara det dagliga livet vacklar självförtroendet. Åttio procent av
de som drabbats av stroke upplever något slags nutritionsproblem. Det är viktigt att som
sjuksköterska utvärdera varje patients nutritionsstatus då detta kan vara osynligt. 
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Patientens upplevelser om hur deras världsbild ändras efter att ha drabbats av stroke och att
de  känner  att  de  förlorar  kontrollen  beskrivs  i  tidigare  forskning.  Rehabilitering  och
omvårdnad efter stroke finns det även mycket kunskap om, dock finns det inte mycket
forskning som bygger på populationen i norden och Sverige.  Det finns mycket tidigare
forskning  inom  nutritionsområdet.  Då  de  som  drabbas  av  stroke  har  olika  slags
nutritionsproblem var en övervägande del av forskningen inriktad på dysfagi. Vi har valt
att undersöka vilka olika nutritionsproblem som kan förekomma i samband med stroke och
även identifiera och belysa andra orsaker till nutritionsproblem än dysfagi.  Detta arbete
kommer  därför  att  fokusera  på  nutritionsproblem  och  dess  olika  orsaker  till  dåligt
nutritionsstatus efter en stroke, även på patientens upplevelse av matstuationen. För att få
mer kunskap och förståelse om detta problem har vi valt att göra en litteraturöversikt för att
få en överblick av aktuell forskning i ämnet.

SYFTE

Syftet  med denna studie är att  sammanställa  och belysa  forskning som beskriver  olika
nutritionsproblem som patienter kan få efter att ha drabbats av stroke, samt att beskriva hur
dessa patienter upplever matsituationen.

Frågeställningar

Vilka nutritionsproblem förekommer efter stroke?
Hur upplever patienten matsituationen efter att ha drabbats av stroke? 

METOD

Metoden som används i denna studie är en litteraturöversikt som innebär att identifiera ett
fenomen, som i detta fall är nutrition och stroke. Det första steget är att anlägga ett brett
perspektiv som innebär att söka relevant och övergripande litteratur. Sedan görs ett andra
urval  där  en  avgränsning  sker  till  ett  urval  av  studier  som  sedan  kvalitetssäkras.  En
litteraturöversikt gör det möjligt att skapa en överblick av ett avgränsat område, att anlägga
ett strukturerat arbetssätt genom att sammanställa redan publicerade forskningsresultat och
genom  att  beskriva  och  precisera  forskningsläget  inom  området  och  för  att  skapa  en
utgångspunkt för fortsatt forskning (Friberg, 2006).

Urval och avgränsning

Urval  och  granskning  av  litteraturen  har  skett  på  följande  sätt.  Studien  fokuserar  på
empiriska och vetenskapliga studier. Med empiriska studier menas forskning med ett eget
resultat. Studiens resultat bygger på forskningsrapporter i form av internationellt erkända
och granskade vetenskapliga artiklar. Litteraturen är kvalitetssäkrad med hjälp av Friberg
(2006),  med  denna  metod  granskas  forskningen  genom  vad  det  är  för  sorts  litteratur.
Granskning av vilken tidskrift som använts, vilken kompetens har författarna, när trycktes
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källan, är  texten kvalitetsgranskad och på vilket sätt  kan texten användas för att  uppnå
syftet med studien. I detta examensarbete har vi valt att inrikta oss på forskning från 1990
och framåt och att fokusera på både kvalitativa och kvantitativa artiklar.

Datainsamling

Datainsamlingen av litteraturen skedde genom sökning i Academic Search Elite och Pub
Med.  Sökorden  var:  nutrition,  eat*,  difficulties,  experience  och  stroke  i  olika
sökkombinationer. Den gjorda sökningen gjordes med peer review. Med hjälp av redan
funna artiklar fann vi fler genom att titta på deras referenser och sökte då i PubMed och i
Google  efter  dem.  Resultatet  består  totalt  av  13  artiklar,  fem  kvantitativa  och  åtta
kvalitativa. Varav fem av artiklarna fann vi manuellt, dessa redovisas inte i tabell 1. 

Tabell 1: Söktabell för funna studier

Databas Sökord Antal träffar Använda
artiklar

Academic Search Elite Eat* and stroke 54 2
Academic Search Elite Stroke and nutrition (nutrition)# 536 (114) 1
Academic Search Elite Stroke and eat* and experience 9 1
PubMed Eat* and stroke and difficulties 20 4
# skrev in stroke and nutrition i sökrutan, fick 536 träffar. Klickade vidare på nutrition i vänsterspalten, fick
114 träffar.

Dataanalys

Under dataanalysen följdes de stegen som beskrivs av Friberg (2006). I det första steget
lästes  de  valda  studierna  igenom  flera  gånger  för  att  hitta  kärnan  från  texterna  i
resultatdelen och oväsentlig text sorterades bort. Därefter sammanfattades varje artikel till
mellan en och två dataskrivna sidor med rubrikerna: titel, författarna, publikationsår, vilka
sökord som används,  kort  bakgrund,  syfte,  frågeställningar,  metod, population,  resultat,
diskussion  och  konklusion.  I  andra  steget  sökte  vi  efter  likheter  och  skillnader  i
resultatinnehåll. I sista steget sorterades materialet utifrån likheter och skillnader. Dessa
sammanställdes i olika rubriker som delar samma innehåll och som bildar studiens resultat.

Etiska aspekter

Vid forskning bör man eftersträva en så sanningsenlig bild som möjligt av det valda ämnet.
Det finns två huvudprinciper och den första är att bidra till riktighet och noggrannhet i
vetenskaplig kunskap och den andra är att skydda rätten till intellektuell egendom det vill
säga att ta hänsyn till upphovsrätten (Nyberg, 2000).
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RESULTAT

Efter sammanställning och bearbetning av samtliga artiklar framkom två huvudrubriker:
patientens  problem  och  patientens  upplevelse.  Dessa  huvudrubriker  delades  in  i
underrubriker:  problem  på  och  runt  tallriken,  problem  i  samband  med  matintaget,
malnutrition, skam och isolering och att känna beroende. Tabell två och tre visar vilka
artiklar som använts under varje underrubrik.

Tabell 2: Patientens problem; de gråa fälten visar på vilka artiklar som använts under varje rubrik.

Artikel
nummer

Problem på och runt
tallriken

Problem i samband med
matintaget

Malnutrition

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Patientens problem

Problem på och runt tallriken

Problemen  som  uppstod  i  samband  med  motoriken  var  enligt  Jacobsson,  Axelsson,
Wennergren och Norberg (1996) att äta med en hand, svårt att hantera gaffel, kniv och
sked.  McLaren  och  Dickerson  (2000)  och  Perry  och  McLaren  (2003b)  beskriver  att
armrörelsen  är  påverkad  bland annat  genom att  armen är  ur  funktion. Jacobsson et  al.
(1996), McLaren och Dickerson (2000) och Poels, Brinkman-Zijlker, Dijkstra och Postema
(2006) kom fram till i sina studier att dålig kroppshållning genom att inte sitta upprätt var
ett problem. Carlsson, Ehrenberg och Ehnfors (2004), Westergren, Ohlsson och Hallberg
(2002) och Poels et al. (2006) tog upp problemet att spilla mellan tallriken och munnen och
hantera mat på tallriken. McLaren och Dickerson (2000) och Perry och McLaren (2003b)
har båda observerat problem i samband med uppfattningsförmågan och att synen påverkas.
I en intervjustudie (Perry & McLaren, 2003b) med 115 patienter där patienterna själva fick
berätta om sina problem hade 75% av dessa försämrad arm motorik och 18% kunde inte
använda  sin  ena  arm.  Tjugosex  procent  av  patienterna  upplevde  att  deras
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uppfattningsförmåga  skadats  då de  drabbats  av stroke.  I  en  annan  studie  (McLaren  &
Dickerson, 2000) var armrörelsen nedsatt hos 89% av patienterna. 

Problem i samband med matintaget

Jacobsson et  al.  (1996);  McLaren  och  Dickerson  (2000);  Perry och McLaren  (2003b);
Poels (2006) och Westergren et al. (2002) har alla observerat att vissa patienter har svårt att
stänga läpparna. Jacobsson et al. (1996) och McLaren och Dickerson (2000) beskriver att
patienterna  har  svårt  att  hantera  mat  och  dryck  i  munnen  i  form  av  fördröjning  av
sväljning,  tugga  och  svälja  flera  gånger  för  varje  sked.  Westergren  et  al.  (2002)  och
Westergren, Hallberg och Ohlsson (1999) beskriver att nedsväljning vid intag av mat är ett
vanligt problem. Perry och McLaren (2003b) beskriver problem som svårt att tugga och
sväljningssvårigheter.  Poels  et  al.  (2006)  tar  också  upp  problemen  som  läckage  från
munnen, att hamstra mat i munnen och att äta för fort eller långsamt. Carlsson et al. (2004)
och Jacobsson et al. (1996) beskriver båda att hosta kan vara ett problem i samband med
matintag speciellt när patienterna skall dricka enligt Jacobsson et al. (1996). Jacobsson et
al. (1996); McLaren och Dickerson (2000) och Westergren, Ohlsson och Hallberg (2001)
beskriver att patienterna måste koncentrera sig och rikta all uppmärksamhet på måltiden.
Perry och McLaren (2003b) visar i sin studie om 115 patienter att 18% hade svårt att tugga
maten och 19% hade sväljningssvårigheter. Westergren et al. (1999) visade i sin studie att
27% av strokepatienterna led av dysfagi. Studien visar även att de med dysfagi generellt
låg lägre i medvetande och de hade ett större behov av hjälp.

Malnutrition 

Dávalos  et  al.   (1996)  beskriver  malnutritionen  bland  104  strokepatienter  som låg  på
sjukhus. Denna studie visade att vid inskrivning var 16,3% undernärda. Efter en vecka på
sjukhuset hade denna siffra ökat till 26,4% och efter två veckor hade 35% malnutrition.
Sväljningssvårigheter förekom hos 41,3% av patienterna vid inskrivningen. Efter en vecka
var 48,3% av dessa undernärda medan 13,6% av de med normal sväljfunktion. De patienter
som led av malnutrition visade på lägre stresstålighet, ökad frekvens av infektioner och
liggsår. Detta visade även en studie där 3012 patienter deltog. I den studien visade det sig
även  vara  större  risk  för  lunginflammation  och  blödande  magsår.  Det  fanns  även  ett
samband mellan att ha varit ensamboende innan stroken och malnutrition. Av dem som var
undernärda var prevalensen högre att dö eller att bli beroende av hjälp och stöttning efter
stroken  (Gariballa,  2003).  I  en  nederländsk  studie  av  Poels  et  al.  (2006)  med  69
informanter  som skrevs  in  på  rehabiliteringshem efter  stroke  var  35% undernärda.  De
patienter som var undernärda hade signifikant fler vårddagar på sjukhus. Efter fyra veckor
på  rehabiliteringshemmet  var  endast  tre  procent  undernärda.  Långsamt  eller  forscerat
matintag förekom hos 25% av dem som hade malnutrition och endast hos fem procent hos
dom som var  välnärda.  Hos  de  patienterna  med två  eller  flera  nutritionsproblem hade
signifikant  fler  malnutrition.  Dock fanns detta sambandet inte efter  fyra  veckor.  Enligt
McLaren och Dickerson (2000) finns det ett samband mellan nutritionsproblem och låg
energikonsumtion.  Även  Unosson,  Bjurulf,  Scheneck  och  Larsson  (1994)  beskriver
liknande samband fast mellan låg energi och förlorad kroppsmassa efter en stroke. Studien
tyder på att det är viktigt att matas om man inte kan äta själv. Forskarna märkte att de som
åt själva låg bättre till i vikten än de som behövde matas, men efter nio veckor ökade även
de i vikt. 

8



Tabell 3: Patientens upplevelse, de gråa fälten visar på vilka artiklar som använts under varje rubrik.

Artikel 
nummer

Skam och isolering Att känna beroende

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Patientens upplevelse

Skam och isolering

Jacobsson  et  al.  (1996)  har  gjort  en  intervjustudie  med  fem  strokepatienter.  En  av
informanterna uppgav att intensiv hosta vid måltiderna gav känsla av skam vilket ledde till
att han undrade vad andra människor tyckte om honom och hans sätt att äta. En annan
informant  kände  hunger  och  tyckte  om  maten  till  och  från  men  han  upplevde
matsituationen som hemsk. Eftersom det tog ungefär en timme att äta, åt han för det mesta
ensam och måltiderna tog upp det mesta av hans dag. I en annan intervjustudie (Jacobsson,
Axelsson, Österlind & Norberg, 2000) berättade strokepatienter att de skämdes inför andra
och  att  de  försökte  dölja  sin  bristande  kontroll  på sin  kropp.  Att  inte  kunna äta  själv
upplevdes som kränkande. Perry och McLaren (2003a) beskriver upplevelsen av att behöva
gömma sitt handikapp offentligt. 

Att känna beroende

En patient i studien av Jacobsson et al. (1996) kunde inte känna när det rann saliv från
munnen och detta gjorde att han kände sig handikappad. En annan informant kände sig
beroende då han behövde hjälp vid måltiderna. I en annan studie av Perry och McLaren
(2003b) framkom att patienten upplevde förlorad kontroll av att inte kunna äta själv. I en
studie  av  Jacobsson  et  al.  (1996)  upplevdes  det  som tvång  att  äta  och  dricka  för  att
överleva och att dricka vatten gav känslan av att inte ha kontroll, vattnet bara rann ner och
dt kändes som att kvävas. Jacobsson et al. (2000) beskriver att de som har problem med att
förbereda och förflytta  mat från tallriken till  munnen tyckte det  var mycket  jobbigt  att
behöva be om hjälp. Hälften av patienterna hade svårt att hantera maten på tallriken, de
kände sig klumpiga och behövde hjälp. Perry och McLaren (2003b) beskriver patienternas
upplevelser av effekterna av nutritionsproblem. De upplever en trötthet och avsaknad av
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energi på grund av det dåliga matintaget. I studien beskrivs även de praktiska detaljerna i
vardagslivet som att handla, laga mat och diska. Då informanterna upplevde att de hade
svårt  att  ta  sig  till  affären,  hade  dåligt  självförtroende,  försämrad  uppfattnings-  och
iakttagelseförmåga  samt  att  informanterna  hade  svårare  att  göra  flera  saker  samtidigt
gjorde att allt  tog längre tid.  Patienterna i denna studie upplevde sig som barn på nytt
eftersom de inte klarade sig på egen hand.

Sammanfattning

Problem som uppstod i samband på och runt tallriken var att äta med en hand, svårt att
hantera bestick, armrörelsen var påverkad, dålig hållning och spilla mellan tallriken och
munnen. Det fanns även problem i samband med matintaget och dessa kunde vara svårt att
stänga läpparna,  hantera mat och dryck  i  munnen,  hosta,  sväljningssvårigheter,  läckage
från munnen och hamstra mat i munnen. Andra problem kunde vara att patienten åt för fort
eller  långsamt  och  behövde  koncentrera  sig  under  måltiden.  Resultatet  visar  på  att
malnutrition ökar bland strokepatienter under sjukhusvistelse. De som lider av malnutrition
har  lägre  stresstålighet,  ökad  risk  för  infektioner  och  liggsår,  lunginflammation  och
blödande  magsår.  De  som  kunde  äta  själva  drabbades  i  mindre  utsträckning  av
malnutrition.

I samband med olika nutritionsproblem kring matsituationen upplevde patienten isolering i
form av ensamhet, beroende av andra och att de inte kunde njuta av maten. Patienterna
kände sig klumpiga då de inte klarade av att hantera maten på tallriken. Att inte kunna äta
själv upplevdes mycket kränkande. Patienterna uppgav att de skämdes inför andra och att
de försökte dölja sin bristande kontroll över sin kropp. Ett beroende uppstod då patienterna
inte klarade av sin vardag själva.
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DISKUSSION

Metoddiskussion

Vi har valt att  göra en litteraturöversikt som ger en bred överblick av aktuell litteratur.
Denna litteratur har vi sedan analyserat och valt ut det viktigaste innehållet för att sedan
sammanställa detta i olika rubriker. Vi valde denna metod då vi ville sammanställa och
belysa tidigare forskning i det valda ämnet och genom en litteraturöversikt skulle vi kunna
få svaren vi efterfrågade. Fördelen med metoden är att utifrån ett brett perspektiv inom ett
område där forskning genomförs välja en inriktning som är viktig att belysa och på ett
systematiskt  sätt  sammanställa  forskningen  inom  området.  Nackdelen  kan  vara,  då
litteraturen  granskas  subjektivt,  att  resultatet  misstolkas  i  samband  med  analys  och
översättning.  Detta  har  vi  försökt  att  motarbeta  då  båda  har  analyserat  och  bearbetat
artiklarna, översatt och diskuterat resultatet tillsammans. Metoden har varit lätt att följa och
stegen i analysen beskrivs väl av Friberg (2006). Då metoden krävde att vid upprepade
tillfällen läsa artiklarna för att sedan sammanställa dem så blev vi väl insatta i ämnet vilket
är en fördel då resultatet ska skrivas. Svårigheten med studien var att hitta bra artiklar som
var vetenskapliga och som gav bra svar på frågeställningarna. Det fanns mycket forskning
om nutritionsproblem och stroke, men många studier visade sig inte vara relevanta för vårt
syfte.  I  dessa  studier  fann  vi  resultat  som  visade  på  olika  behandlingsstrategier  av
nutritionsproblem  samt  underlag  för  hur  man  skulle  kunna  bedöma  olika
nutritionsproblem.  I  efterhand  har  vi  upptäckt  att  syftet  var  smalare  än  vi  trodde  från
början. Trots detta anser vi frågeställningarna är klart och tydligt  besvarade.  De studier
som har använts i resultatet har givit kunskap om vilka nutritionsproblem som finns och
hur  patienterna  upplever  matsituationen.  Fem  av  studierna  var  kvantitativa  och  åtta
kvalitativa, vilket vi anser kan vara positivt eftersom läsaren får både djupare och bredare
resultat  inom  området.  Artiklarna  som  har  använts  kommer  från  Sverige,  England,
Nederländerna och Spanien. Vi har sett lite olika skillnader mellan länderna vilket kan göra
diskussionen mer intressant.

Resultatdiskussion

Resultatet av denna studie visar att de problem som uppstod var bland annat att motoriken
blev påverkad av att drabbas av stroke vilket ledde till att patienten inte kunde äta med
gaffel, kniv och sked eller att patienten endast kunde äta med en hand (Jacobsson et al.,
1996). Nilsson et  al. (1997) beskriver i  sin studie att  det  plötsliga insjuknandet och att
förlora  viktiga  förmågor  för  att  klara  det  dagliga  livet  gav  upphov  till  vacklande
självförtroende och förvirring hos strokepatienter. För att patienten ska lära sig detta åter
anser vi att det är viktigt att patienterna få rehabilitering så fort som möjligt. Enligt Proot et
al. (2007) ökade självständigheten under rehabiliteringen efterhand som patienterna blev
bättre.  Det  var  olika  hur  mycket  stöd  strokepatienterna  kände  att  de  behövde.  Under
rehabiliteringen ger personalen instruktioner och bedömer patientens behov av hjälp. Vi
anser att det är viktigt att ge information och råd om behandlingsplanen för att stimulera
patientens deltagande i beslutet.
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Resultatet visar även att sväljningssvårigheter och svårt att tugga är två av problemen i
samband med måltid (Perry & McLaren, 2003b). I denna undersökning kom de fram till att
19% av patienterna hade sväljningssvårigheter  och 18% svårt  att  tugga.  I  en studie av
Westergren et al. (1999) led 27% av patienterna av dysfagi. Nilsson et al. (1997) visar i sin
studie på ett samband mellan autonomi och skam. Patienterna kände att de hade förlorat sin
självständighet  och att de inte kunde kontrollera sitt  liv på det  sätt de önskade. Vi kan
tänka oss att det måste vara väldigt svårt att förlora två sådana självklara funktioner som att
svälja  och  tugga  som leder  till  att  patienten  blir  beroende  av  andra  människor.  I  vårt
resultat  framkom  att  patienter  med  sväljningssvårigheter  upplevde  bland  annat  skam
(Jacobsson et al., 1996). Jacobsson et al. (2000) beskriver även att strokepatienter skäms
inför andra och att de försöker dölja sin bristande kontroll på sin kropp. Detta anser vi är
viktigt att motarbeta, ett sätt att göra det på kan vara att tänka på bemötandet med patienten
i samband med omvårdnaden. Det är viktigt att personalen får insikt i att patienterna kan
uppleva skam över sina handikapp. Resultatet av denna studie visar även på problem som
läckage från munnen, att samla mat i munnen och att äta för fort eller långsamt kan uppstå
efter en stroke (Poels et al., 2006). Det är viktigt att göra en ordentlig bedömning så att alla
nutritionsproblem som en patient lider av uppmärksammas. På detta sätt får patienterna då
en adekvat vård och stödet för att få det att fungera så bra som möjligt. Det kan även vara
så att patienterna inte ber om hjälp då de känner sig förlägna över sin förändrade fysiska
och sociala situation (Westergren et al., 2001). Då patienten har olika problem som läckage
från munnen,  samlar  mat  i  munnen eller  äter  forscerat  eller  långsamt är  det  troligt  att
patienten  ogärna  vill  befinna  sig  i  sociala  situationer.  Detta  visar  vikten  av  att  ge
information  och  råd  om  behandling  (Proot  et  al.,  2007).  Det  som  kan  vara  viktigt  i
sammanhanget är att om patienten erhåller information om vilka problem som kan uppstå
efter en stroke kan de bli mer benägna att söka vård och stöd vid olika problem då de inser
att det är vanligt förkommande.

Resultatet visar även att patienterna måste koncentrera sig och ha full uppmärksamhet för
att äta en måltid (McLaren & Dickerson, 2000, Westergren, Ohlsson & Hallberg, 2001 och
Jacobsson  et  al.,  1996).  Poels  et  al.  (2006)  tar  upp  problemet  med  hastigheten  på
matintaget. En del patienter äter fort andra långsamt. I en studie av Jacobsson et al. (1996)
framgick det att det var ensamt att äta eftersom det tog så lång tid. Vi kan förstå att det
upplevdes ensamt att äta, men därför är det viktigt enligt Geschwinder et al. (2007) att sätta
upp korta och långa mål under rehabiliteringsfasen eftersom patienterna förhoppningsvis
uppnår snabbare resultat. Vi anser att detta kan leda till att patienternas ensamhet bryts.
Enligt  Geschwinder  et  al.  (2007)  är  exempel  på  korta  mål  vardagliga  aktiviteter  som
mobilisering,  personlig  hygien,  elimination  och  nutrition.  Det  långsiktiga  målet  var
utskrivningen, att patienten skulle klara sig hemma. 

Resultatet visar också att hosta kan vara ett problem i samband med matintaget (Carlsson
et  al.,  2004  och  Jacobsson  et  al.,  1996)  speciellt  när  patienterna  skall  dricka  enligt
Jacobsson et al. (1996). Att hela tiden behöva hosta när man försöker svälja hotade deras
hopp, men de dagar det gick bättre att äta kom hoppet tillbaka (Jacobsson et al., 2000). När
hoppet påverkas  anser  vi  att  även självbilden rubbas  på grund  av att  när  man förlorar
hoppet finns det risk att man ser ned på sig själv vilket påverkar självbilden. Enligt Nilsson
et al. (1997) rubbas självbilden lätt efter en stroke. Att drabbas av en stroke handlar inte
bara om att hantera en svår situation. Det är istället något som omsluter en och utmanar
hela personens liv. Även i detta fall är det viktigt med rätt bemötande för att förebygga att
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självbilden rubbas. Det är en viktig uppgift för vårdpersonalen att stödja patienterna i deras
rehabilitering och bevara det hopp som finns.  

Resultatet av denna studie visar även att sjukhusvistelse ökar malnutrition hos patienterna.
Dávalos et  al. (1996) kom fram till  att  vid inskrivning var 16,3% undernärda.  Efter en
vecka  hade det  ökat  till  26,4% och efter  två veckor  35%. Det visade  sig även att  när
strokepatienter kom till  rehabiliteringshem minskade malnutritionen drastiskt (Gariballa,
2003). Detta beskrivs dock inte i en svensk studie som visar på att 30% av de som bodde
på  särskilt  boende  led  av  malnutrition  (Ödlund  et  al.,  2005).  Detta  var  då  inte  något
specifikt  boende för  strokepatienter  då det  kan  ha betydelse.  Det  kan även  visa  på att
rehabiliteringshem i Nederländerna som Gariballa (2003) beskriver är mer uppmärksamma
på de nutritionsproblem som kan uppstå efter  en stroke.  Det  är  svårt  att  jämföra olika
länder då de har olika hälso- och sjukvårdsystem. Särskilda boenden i Sverige är kanske
inte  fokuserade  på  att  rehabilitera  patienterna,  då  har  vi  istället  korttidsboende  eller
strokeenheter på sjukhusen i Sverige som drar det tyngsta lasset vid rehabiliteringen. Proot
et al. (2007) visar i sin nederländska studie att miljön på rehabiliteringshem upplevs mer
positiva än på sjukhusen eftersom patienterna får mer terapi och känner att de får bättre
förutsättningar att bli självständiga. I en svensk rapport var dock 75% av strokepatienterna
nöjda/mycket nöjda med rehabiliteringen på sjukhus (Riks-Stroke, 2005). Detta visar på att
vi  fokuserar  på  rehabiliteringen  på  olika  sätt  och  har  olika  system  inom  hälso-  och
sjukvården.

Resultatet  visar  även att  om man är  undernärd  är  risken högre  att  dö i  förtid  eller  bli
beroende av hjälp (Gariballa, 2003). Detta stöds av Ödlund et al. (2005) som visar på att
undernärda patienter har ett sämre kognitivt tillstånd, att de känner sig sämre och har sämre
funktionell förmåga samt ett större behov av assistans. Detta visar också på hur viktigt det
är att upptäcka och åtgärda nutritionsproblem innan patienterna blir undernärda. Dessa två
studier bekräftar att det har en stor påverkan på hur självständig patienten är. Resultatet
visar även på att två eller fler nutritionsproblem ökar risken för malnutrition (Poels et al.,
2006). Unosson et al. (1994) pekade på att de som åt själva låg bättre till i vikt än de som
behövde matas, men när dessa uppmärksammades ökade även de i vikt. Nutritionsproblem,
malnutrition och beroende blir en ond cirkel och om vårdpersonalen inte har kunskapen
och redskapen för att bedöma och åtgärda problemen kan det få allvarliga konsekvenser.

Resultatet  visar  vidare  att  känslor  som var  mest  framträdande var  skam, isolering och
beroende. Nilsson et al. (1997) visar i sin studie att autonomi och skam har ett samband.
Detta visar även Jacobsson et al. (1996) i sin intervjustudie där patienterna skämdes inför
andra och att de försökte dölja sin bristande kontroll på sin kropp. Studien visar även att
inte kunna äta själv upplevdes som kränkande. Perry och McLaren (2003b) visade på att
patienterna  upplevde sig  som barn på  nytt  eftersom de inte  klarade  sig  på  egen  hand.
Röding et al. (2003) skriver att hela världsbilden påverkas för strokepatienten då de inte
kan jobba och inte orkar med det sociala livet i samma utsträckning längre. Detta visar på
vikten  att  lyckas  med  rehabiliteringen  och  ge  patienterna  möjligheten.  Ge  patienterna
utrymme att få prova sig fram men ändå vara där och hjälpa och stödja när det blir för
svårt, men att de ändå ska få träna upp funktionerna igen så att man inte ger upp för lätt.
Detta  visar  en  studie  av  Proot  et  al.  (2007)  där  patienterna  i  början  känner  sig  helt
utlämnade, de ser sig själva som hjälplösa individer men under rehabiliteringens gång ökar
självständigheten och de får ökad självkänsla. Patienterna kände även att de fick en mer
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aktiv roll i sin rehabilitering. Dock anser vi att patienterna borde känna så från att de blev
inskrivna då patienten ska vara med att bestämma över sin rehabilitering från första dagen.
Strasser et al. (2005) visar att patientens deltagande i rehabiliteringen och att vara med och
diskutera olika problemlösningar ökar rehabiliteringens effektivitet.

Jacobsson et al. (2000) visar avslutningsvis i sin studie vikten av att bedöma varje patient
för  att  hitta  eventuella  nutritionsproblem  då  de  kan  vara  dolda.  Då  resultatet  visar
sambandet  mellan beroende  och skam är  det  sannolikt  att  dessa patienter  inte  avslöjar
problemen de skulle behöva hjälp med. Detta är en faktor som kan leda till malnutrition
och  som  vi  tidigare  påvisat  kan  leda  till  påverkad  autonomi  och  för  tidig  död.  När
patienterna skrivs ut är det viktigt att tänka på vad de får för slags hjälp hemma. Perry och
McLaren  (2003b)  beskriver  de  praktiska  detaljerna  i  vardagslivet  som  strokepatienten
kanske  inte  klarar  av  eller  orkar  utföra  som  att  handla,  laga  mat  och  diska.  Då
informanterna upplevde att de hade svårt att ta sig till affären, hade dåligt självförtroende,
försämrad uppfattnings- och iakttagelseförmåga samt att de hade svårt att göra flera saker
samtidigt. Innan de skrivs ut är det viktigt att bedöma och utvärdera vad patienten klarar
och inte klarar att göra. Utifrån ett sjuksköterskeperspektiv anser vi att det är viktigt att
informera patienten om vikten av att äta ordentligt och att inte försumma detta och även
påvisa hur viktigt det är att äta för att kunna förbättras.  

Konklusion

Denna studie visar att det är många problem som kan uppstå efter att ha drabbats av stroke.
De olika nutritionsproblem som kan uppstå är att äta med en hand, svårt att hantera bestick,
hosta, sväljningssvårigheter, läckage från munnen och samla mat i munnen. Patienten kan
även ha problem med att äta för fort eller långsamt och att behöva koncentrera sig under
måltiden. Dessa problem kan leda till malnutrition och upplevelser som beroende, skam
och isolering. Det är viktigt att omvårdnadspersonalen bemöter patienten på ett sätt som
inte upplevs kränkande och får dem att känna sig så oberoende som möjligt då studien
indikerar att beroende och skam har ett samband. För att dessa patienter ska få tillbaka sitt
hopp  om  förbättring  är  det  viktigt  med  rehabilitering  och  omvårdnad  för  att  återfå
funktioner  och  öka  deras  självkänsla.  Patientens  självbestämmande  är  också  en  viktig
faktor under rehabiliteringen.

Implikationer för klinisk verksamhet 

Den här studien visar på att nutritionsproblem är mycket vanligt efter en stroke. Om man
inte  uppmärksammar  dessa  problem finns  risk  för  malnutrition  som gör  risken  att  bli
beroende av andra och att dö i förtid ökar. Därför är det mycket viktigt att sjuksköterskan
får kunskap i hur viktigt det är att bedöma och anpassa matsituationen för varje patient för
att  förebygga  detta.  Genom  att  endast  uppmärksamma  dessa  fakta  kan  göra  att
sjuksköterskan upptäcker fler patienter med nutritionsproblem och tar sig tid att lyssna på
patienten  för  att  få  information kring dennes upplevelser  vid matsituationen.  En annan
viktig del i rehabiliteringen och omvårdnaden kring strokepatienter kan vara att utforma ett
redskap för bedömning av nutritionsproblem. Det skulle behövas mer forskning om själva
upplevelsen av matsituationen efter en stroke då patienterna kan uppleva skam, beroende
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och ensamhet. Det är även viktigt att undersöka anhörigas perspektiv för att få en bättre
insikt hur omvårdnadspersonalen på bästa sätt kan hjälpa dessa patienter till ett värdigt liv. 
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Bilaga 1: Översiktstabell av använda artiklar i resultatet 

Artikel 1 Poor Nutritional Staus on Admission Predicts Poor Outcomes Ater Stroke
Gariballa S. (2003)

Syfte Att fastställa om nutritionsstatus tidigt i sjukhusvistelsen har ett samband med överlevnad
och funktionsstatus hos strokepatienter.

Metod Kvantitativ studie

Population 3012 informanter

Resultat De som var undernärda var äldre och levde ofta ensamma innan stroken. Man fann
malnutrition och samband med lunginflammation, andra infektioner och blödande sår i
magtarm kanalen. Det var större risk att utveckla trycksår.
De som var undernärda hade med större sannolikhet avlidit eller var beroende av hjälp än de
andra grupperna efter sex månader.

Konklusion Studien kom fram till att utgången och tidigt nutritionsstatus hade ett samband.

Artikel 2 Eating despite severe difficulties: assessment of poststroke eating 
Jacobsson C., Axelsson K., Wennergren B.I. & Norberg A. (1996)

Syfte Beskriva ett program för att bedöma och ställa omvårdnadsdiagnoser för strokepatienter med
nutritionsproblem.

Metod Kvalitativ studie

Population Fem informanter

Resultat Tre av patienterna hade dålig hållning, två använde endast en hand för att äta, två kunde inte
hantera gaffel, kniv och sked och fyra använde teknisk hjälp för att äta. Alla hade svårt att
stänga munnen, de tuggade få gånger och hade svårt att hantera mat och dryck i munnen. En
fördröjning fanns vid sväljning, de behövde svälja ett flertal gånger för varje sked och de var
tvungna att vara mycket koncentrerade för att äta. Fyra av patienterna hostade när de skulle
dricka. Upplevelsen av nutritionsproblem som dessa patienter uppgav var isolering, att känna
sig beroende, att inte kunna njuta av maten och att känna skam.

Konklusion Resultatet i denna studie tillför information om de handikapp, försämringar och svårigheter
med maten patienter upplever i det dagliga livet. Även anhörigas upplevelser lyfts fram. 
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Artikel 3 Measurement of eating disability in an acute stroke population
McLaren S.M.G. & Dickerson J.W.T. (2000)

Syfte Identifiera frekvensen och kombinationen av nutritionsproblem som uppstår efter en stroke,
och att utveckla en skala för att mäta nutritionsproblem efter en stroke för de som
sjuksköterskan bedömer kan äta mat.

Metod Kvantitativ studie

Population 75 informanter

Resultat Av de 75 personerna som var med i studien hade 25% 2 av problemen, 13% hade 3, 15%
hade 4, 9% hade 5, 25% hade 6, 9% hade 7 och 4% hade alla 8 problemen. Problemen var
kommunikation (48%), uppmärksamhet (35%), uppfattning/syn (40%), sluta läpparna (36%),
tugga (40%), svälja (36), hållning (84%) och armrörelse (89%).

Konklusion Ökade nutritionsproblem efter en stroke ökade den negativa inverkan på konsumtionen av
mat och dryck. Bedöma och mata handikappade strokepatienter är en utmaning. Att använda
instrumentet som använts i denna studie kan vara till hjälp när man ska bedöma
strokepatienters nutritionsstatus.

Artikel 4 Eating difficulties in relation to gender, length of stay, and discharge to institiutional
care, among patients in stroke rehabilitation
Westergren A., Ohlsson O. & Hallberg I.R. (2002)

Syfte Beskriva nutritionsproblem från inskrivning till utskrivning, i relation till kön, hur länge man
stannade och hur oberoende man var i det dagliga livet när man skrevs ut. Syftet var även att
förvissa oss om vilken betydelse nutritionsproblem har för hur länge man ligger på sjukhuset
och utskrivning till ett annat boende.

Metod Kvantitativ studie

Population 108 informanter

Resultat Intag av mat var det vanligaste problemet, efter det kom lågt energiintag och nedsväljning.
Det vanligaste problemen, både vid inskrivning och utskrivning, var lågt matintag, mindre än
en ¾ av den serverade portionen, hantera maten på tallriken och transportera det till munnen.
Vid inskrivning hade 48% 4-9 olika problem med nutritionen, vid utskrivning var det 30%.
Fler män, 33% hade problem med att öppna/stänga munnen än vad kvinnorna hade, 10% vid
utskrivning.

Konklusion Problem med intag av mat vid inskrivning indikerade på längre sjukhusvistelse. Om dessa
problem fortfarande fanns kvar vid utskrivning var det mer sannolikt att patienten skrevs ut
till särskilt boende. 
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Artikel 5 Malnutrition, eating difficulties and feeding dependence in a stroke rehabilitation
centre. Poels et al. (2006) 

Syfte Beskriva prevalensen av malnutrition hos patienter med stroke som skrevs in på ett
rehabiliteringscenter och 4 veckor efter att de kommit dit. Det sekundära syftet var att
analysera de existerande nutritionsproblemen och matningsberoende strokepatienter och
relationen till malnutrition.

Metod Kvantitativ studie

Population 69 informanter

Resultat 35% som skrevs in på rehabiliteringshem led av malnutrition. De patienterna som var
undernärda hade signifikant fler vårddagar på sjukhus. Efter fyra veckor på
rehabiliteringshemmet hade förekomsten av malnutrition minskat till 3%.

Konklusion Prevalensen av malnutrition är hög vid inskrivning av patienter på rehabiliteringshem, men
minskar signifikant under rehabiliteringen. Forskning behövs i malnutrition,
nutritionsproblem och behov av assistans vid matning.

Artikel 6 Nursing Assessment of Dysphagia Among Patients With Stroke
Westergren A., Hallberg I.R. & Ohlsson O. (1999)

Syfte Undersöka frekvensen av dysfagi hos strokepatienter på en svensk medicinklinik och ett
rehabiliteringsboende för äldre. Att jämföra patienter med och utan dysfagi beträffande
demografi, typer av neurologiska skador och utförande av ADL med en sekundär betoning
på att testa ett utvecklat hjälpmedel för att identifiera patienter med dysfagi.

Metod Kvantitativ studie

Population 49 informanter

Resultat Utav 131 patienter som var medvetna, inte vårdades palliativt och som inte hade en historia
med dysfagi fann man att 21% visade tecken på dysfagi, tre tillkom senare. De med dysfagi
låg lägre i medvetande (2 el. 3 på RLS-skalan) och hade större behov av hjälp. I denna grupp
förekom det oftare dysartri och dysfasi. 

Konklusion Frekvensen av dysfagi hos strokepatienter skiljer sig beroende på när bedömningen görs.
Man finner i denna studie att det är viktigt att vara medveten om att patienter med svåra
neurologiska och funktions handikapp oftare har dysfagi. Systematiska och upprepade
intervjuer , observationer vid måltid och, i fall av osäkerhet sväljtester ökar möjligheten att
planera och möjliggöra passande vård. Därmed kan man förbättra livskvalitén för patienten.
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Artikel 7 Coping and adaptation at six months after stroke: experiences with eating disabilities
Perry, L. & McLaren, S. (2003a)

Syfte Ta fram privata hellre än offentliga beskrivningar om livet efter en stroke med en
intervjuguide som fokusera på den personliga upplevelsen.

Metod Kvalitativ studier

Population 113 informanter

Resultat  I studien fann man två teman:
• ”Komma tillbaks till normalt liv”: Med ”normalt” menas antingen leva som man

gjorde innan stroken eller skapa ett nytt sätt att leva ett ”normalt” liv.

• ”Göra det bästa av situationen”: Det här temat omfattar en variation av olika
synsätt. Det uppstår en acceptans av ändrande kostvanor, stöd i levnadsmiljön.
Patienten ska lära sig att ta emot hjälp, adaptera nya vanor som passar in det sociala
livet och gömma sitt handikapp offentligt.

Konklusion Att undersöka patientens upplevelser och vilka olika strukturer patienterna använder för att
överleva och lära sig nya vanor, kan detta resultat bidra med att ge insyn i hur strokepatienter
har det. Denna information kan vara värdefull vid planering av rehabilitering.

Artikel 8 Effect of Malnutrition AfterAcute Stroke on Clinical Outcome
Dávalos, A., Ricard, W., Gonzalez-Huix, F., Soler, S., Marrugat, J., Molins, A., Suner,
R. & Genis, D. (1996)

Syfte Bestämma den allmänna förekomsten av malnutrition hos strokepatienter som har legat på
sjukhus i en vecka och att etablera en relation mellan stress responsen och de konsekvenser
som nervsystemets system och sjukdomar kan drabbas av. 

Metod Kvantitativ studie

Population 104 informanter

Resultat (Protein-energy) malnutrition hos patienter:

• Vid inskrivning 16,3%

• Efter en vecka 26,4%

• Efter två veckor 35%
Patienter som led av malnutrition:

• Visade högre stressnivå 
• Ökad frekvens av infektioner och liggsår

Konklusion Studiens resultat föreslår att (protein-energy) malnutrition efter en stroke är en risk faktor
med dåliga/usla konsekvenser. Tidig tillämpning av föda genom en sond minskade inte
risken att patienten drabbades av malnutrition under den första veckan på sjukhuset.
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Artikel 9 Feeding Dependence and Nutritional Status After Acute Stroke
Unosson, M., Ek, A-C., Bjurulf, P., Schenck, H. & Larsson, J. (1994)

Syfte Beskriva nutritionsstatus hos äldre människor som drabbas av stroke. Vid intagningen, efter
2 och 9 veckor utvärderade forskarna patientens nutritionsstatus i relation till hur mycket mat
och beroende av hur mycket hjälp patienten behöver vid matningen.

Metod Kvalitativ studie

Population 38 informanter

Resultat Inom 48 h efter inskrivningen:

• 72% av de beroende patienterna hade låg energi och kroppsmassa.

• 25% av de självständiga hade låg energi och kroppsmassa
Efter 2 veckor:

• De patienter som behövde hjälp hade lägre kroppsmassa än de som var
självständiga

Efter 9 veckor:
• Kroppsmassan ökade hos de patienter som behövde hjälp

Konklusion Lågt serum albumin och energi är vanligt hos äldre människor som drabbats av en stroke.
Bland de äldre som har flera nedsättningar var det vanligare med lågt serum albumin och
energi. Under återhämtningsperioden använder patienten sitt kroppsfett för att kompensera
för energiförlusten.

Artikel 10 Stroke and eating difficulties: long-term experience
Carlsson, E., Ehrenberg, A. & Ehnfors, M. (2004)

Syfte Undersöka hur människor som drabbas av stroke påverkas av att leva med nutritionsproblem
under en förlängd tid.

Metod Kvalitativ studie

Population 3 informanter

Resultat Huvudtema: Sträva efter att leva ett normalt liv
• Övergivna att lära om på nytt på egen hand: 
• Upplevelse av förlust
• Känna sig beroende

Konklusion Ätprocessen är en komplicerad och grundläggande aktivitet som har en stor effekt på
upplevelsen ”att vara en människa” och i sociala sammanhang.
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Artikel 11 Eating Difficulties after stroke
Perry, L. & McLaren, S. (2003b)

Syfte Undersöka patientens uppfattning av ätstörningar 6 månader efter en stroke

Metod Kvalitativ studie

Population 115 informanter

Resultat Rapporterade nutritionsproblem: 

• överarm försämring både motorisk och sensorisk (75%)

• armen ur funktion (18%)

• visuell/uppfattningsförmåga (26%)

• kommunikationsbrist (27%)

• svårt att stänga läpparna (10%)

• tuggproblem (18%)

• sväljningsproblem (19%)
Patientens uppfattning av nutritionsproblem efter en stroke: 

• effekt av försämring
• aptit och vikt 

• praktiska faktorer som handla maten och  tillaga den själv
• psykologiska faktorer 
• äta bland människor 

Konklusion Det finns olika aspekter av nutritionsupplevelser som patienter känner när de har drabbats av
stroke. Dessa kan vara psykologisk försämring, nedsatt funktion, psykologiska och kognitiva
förändringar, sociala relationer och deltagande. Det är tydligt att för både strokepatienten och
personalen/anhöriga som tar hand om patienten att det är viktigt att få en översikt över de
ätstörningar som kan uppstå efter en stroke.
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Artikel 12 Eating difficulties, complications and nursing interventions during a period of three
months after a stroke
Westergren, A., Ohlsson, O. & Hallberg, I-L.R. (2001)

Syfte Beskriva nutritionsproblem och speciellt sväljningsproblem hos patienter med dysfagi inom
de första två veckorna efter en stroke, olika typer av omvårdnad som utfördes på sjukhus och
de komplikationer som utvecklas under tre månader. Ett andra mål var att undersöka vilka
ätproblem som påverkade förmågan att avsluta en måltid

Metod Kvalitativ studie

Population 131 informater

Resultat Kunde inte avsluta en måltid (9 informanter)
• Sväljningsproblem under måltiden eftersom de hade svårt att koncentrera sig, brist

på uppmärksamhet/energi.
• Svårt att följa instruktioner

Avsluta en måltid fast med stora svårigheter (5 informanter)
• Svårt att koncentrera sig, brist på uppmärksamhet/energi
• Måltiden tog mer än 20 min
• Efter tre månader led 2 informanter av malnutrition och 3 av infektioner i

andningsorganen.
Avsluta en måltid med smärre problem (10 informanter)

• Kunde äta mjuk mat från början (5). Dessa patienter kunde lära sig att kompensera
för sina sväljningsbrister genom att äta liten mängd, äta långsamt och öka
koncentrationen genom att tänka mer på att sväljningstaktiken under måltiden.

Konklusion Resultatet från den här studien tyder på att planering och genomförande av omvårdnad för att
förbättra och lära sig äta/svälja bland patienter som lider av stroke och dysfagi måste baseras
på övergripande funktioner av patientens förmågor. Som uppmärksamhet/energi och
förmågan att lära sig nya strategier.

Artikel 13 How people with stroke and older healthy people experience the eating process. 
Jacobsson, C., Axelsson, K., Österlind, P.O. & Norberg, A (2000).

Syfte Beskriva processen att äta, upplevelsen av att äta och mun funktioner bland människor som
har drabbats av stroke.

Metod Kvalitativ studie

Population 30 informanter

Resultat Patienterna som hade svårigheter att äta uttryckte känslor av skam och rädsla för att kvävas.
Patientens beskrivning av nutritionsproblem var att de kände sig klumpiga och behövde be
om hjälp. Att inte kunna äta själv upplevdes väldigt kränkande.

Konklusion I resultatet kom det fram att 21 personer som drabbats av stroke hade problem med att äta
och upplevde känslor som rädsla, att skämmas och en psykologisk och social ändring i sitt
framträdande. 
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