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Varje år insjuknar mellan 25‐ 30 000 personer i stroke i Sverige. Cirka hälften av de som 
drabbas av stroke får ätsvårigheter. Svårigheter med att äta kan i sin tur leda till 
malnutrition. Syftet med denna studie är att belysa strokepatienters upplevelser av 
ätsvårigheter i samband med stroke. Studien har genomförts som en litteraturstudie, 
genom systematisk granskning och sammanställning av vetenskapliga artiklar skrivna 
mellan åren 1990‐2007. I resultatet har det framkommit tre teman: problem att äta föda, 
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Each year 25‐30 000 people in Sweden are affected by stroke. About half of people who 
are affected by stroke get difficulties with eating. Difficulties with eating can as well lead 
to malnutrition. The aim of this study is to illuminate strokepatients experience of 
eatingdifficulties with stroke. This study has been accomplished as a literature study, by 
systematic review and compile of scientific articles written between 1990‐2007. The 
result of this study shows three theme: problem with eating, emotional experience with 
changed eatingsituation and experience with changed eatingsituation. This can contribute 
so the nurse get more knowledge about these patients need of support.   
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INLEDNING 

Stroke är en av de vanligaste folksjukdomarna och den tredje vanligaste dödsorsaken i 
Sverige (Socialstyrelsen, 2000b). För en patient som drabbas av stroke innebär det en stor 
påfrestning och ett lidande på många olika sätt. Förutom att dessa patienter ofta insjuknar 
snabbt och inte sällan dramatiskt, drabbas de ofta i samband med detta av 
funktionsnedsättningar som till exempel svårigheter att äta.   

Patienter som drabbas av svårigheter med att dricka och äta kan påverkas både psykiskt 
och fysiskt. Fysiska effekter av att inte kunna äta och dricka kan på sikt leda till 
malnutrition medan psykiska effekter kan innebära att dessa patienter upplever situationer 
när de ska äta, som stressande.  Denna stress kan bero på att de känner att de är beroende 
av hjälp, att de spiller mat eller sätter i halsen när de skall svälja. Detta kan leda till att de 
kommer att undvika andra människor i samband med måltider och att de på så sätt isolerar 
sig.  

Antalet människor som drabbas av stroke har ökat de senare åren vilket också har ett 
samband med att antalet äldre i samhället ökar. Som sjuksköterska kan man möta dessa 
patienter inom såväl sluten- som öppenvård. Sjuksköterskan har en viktig funktion då 
dennes roll är central i omvårdnadsarbetet. Denne måste ha specifika kunskaper om dessa 
patienter och de problem de kan drabbas av till följd av stroke, för att kunna ge dem stöd 
(Socialstyrelsen, 2000a).  

Människor som genomgått en stroke kan få olika funktionsnedsättningar som påverkar 
ätsituationen. I tidigare forskning har man lyft fram ätsituationen och dess betydelse för 
hälsan (Socialstyrelsen, 2006). De är av stor betydelse för omvårdnadsarbetet att lyfta fram 
upplevelser som belyser ätsituationen (Hamilton, 2000; Socialstyrelsen, 2000a). 

Som sjuksköterska bör man kunna bemöta dessa patienter på rätt sätt samt ha en ökad 
förståelse för deras problematik. Därför anser författaren att det är viktigt att få fördjupade 
kunskaper i vilka ätsvårigheter som dessa patienter kan uppleva i samband med stroke och 
vad det innebär för patienten.  
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BAKGRUND 

Varje år insjuknar cirka 30 000 individer i Sverige i stroke, varav 20 000 för första gången. 
Genomsnittsåldern vid insjuknandet är 65 år. I åldrarna under 80 år är det fler män som 
drabba medan över 80 år är det fler kvinnor än män som drabbas (Asplund, 2003; 
Socialstyrelsen, 1997; Medin, Nordlund, & Ekberg, 2004). Stroke drabbar också ett 
betydande antal individer i yngre åldrar. Stroke är en åldersrelaterad sjukdom och är den 
somatiska sjukdom som innebär flest vårddagar på sjukhus. Detta innebär stora 
samhällskostnader som dessutom beräknas stiga. De beräknas till 14 miljarder svenska 
kronor och erfordrar cirka en miljon vårddagar på sjukhuset varje år.  

Eftersom andelen äldre i Sverige kommer att stiga, förutsätts fler och fler personer att 
drabbas av stroke i framtiden.   

Stroke är sjukdomar i hjärnans kärl. Den vanligaste formen är hjärninfarkt, d v s en propp 
av koagulerat blod som blockerar blodkärlen i hjärnan som sedan riskerar att skadas av 
syrebrist (Socialstyrelsen, 2005b). Cirka 15 % av fallen beror på hjärnblödning. Den finns 
två olika typer av blödningar inne i hjärnan, bristningar i ett blodkärl eller blödning i 
hjärnhinnan.  

Människor som drabbas av stroke kan få olika funktionsnedsättningar som påverkar det 
dagliga livet, däribland de som berör ätandet. Cirka hälften av dem som insjuknar i stroke 
drabbas av ätsvårigheter och riskera att på sikt drabbas av malnutrition (Riks stroke, 2005; 
Ericson & Ericson, 2002). Andra studier har visat att 80 % av de drabbade hade en 
funktionsnedsättning som påverkade ätsituationen på något vis. De som hade 
sväljningsproblem samt ett lågt intag innebar en risk för att drabbas av undernäring 
(Kumlien & Axelsson, 2002). Ericson & Ericson (1996) definierar flera vanligt 
förekommande ätsvårigheter hos strokepatienter (Tabell 1). Tidigare forskning visar att 
ätsituationen har betydelse för hälsan (Socialstyrelsen, 2006).  

Tabell 1: Vanliga ätsvårigheter hos strokepatienter är exempelvis: 
 
Tuggsvårigheter: Orsakas av att patient sväljer för stora bitar. 
Hamstring:   Patient ansamlar mat i munnen. 
Dysfagi:  Innebär felsväljning så att patient sätter i halsen. 
Läckage:  Uppstår när patient har svårigheter att sluta läpparna. 
Smärta:  Förorsakas av slemhinnesår eller skavande protes. 
Neglectbesvär:  Medför att patient icke kan se hela matportionen. 
Smakupplevelser: Kan förändras på grund av känselnedsättning. 
Nedstämdhet: Kan inverka kraftigt på aptiten.  
 
Källa: Ericson & Ericson (1996) 
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I denna litteraturstudie har WHO:s rekommenderade tolkning av stroke: “A focal (or at 
times global) neurological impairment of sudden onset, and lasting more than 24 hours (or 
leading to death), and of presumed vascular origin.” (WHO, 2006 sektion 1, s 4). 
Socialstyrelsens förklaring av WHO:s definition är: ”Hastigt påkommande tecken till fokal 
eller globala neurologiska bortfallssymtom som varat längre än 24 timmar eller lett till 
döden dessförinnan med säkerställd eller förmodad vaskulär genes” (Socialstyrelsen, 
1997, s 30). Andra begrepp som används parallellt med stroke är slaganfall, hjärtslag, 
cerebral insult eller cerebrovaskulär lesion (CVL) (Medin, Nordlund, & Ekberg, 2004).  

Lidande för patienten 

Att tillfredsställa näringsbehovet är en central del av omvårdnaden och bör därför ägnas 
både fantasi och extra omsorg för att fungera väl (Ericson & Ericson, 1996). Ätandet är ett 
medfött beteende, ett behov i livet och en livsuppehållande process. Ätandet innebär att 
handskas med maten på tallriken, transportera den till munnen, öppna munnen, stänga 
munnen, tugga födan samt svälja (Axelsson, 1998). Syftet med en måltid är att patienten 
skall blir mätt, känna god smak och uppleva trivsel. Inne i munhålan avsmakas och avnjuts 
maten, under det att den bearbetas för att sedan sväljas. Sväljningen är en transport av föda 
till magsäcken. Patienten behöver därför koncentrera sig mycket på att tugga och svälja 
rätt. Därför bör man undvika samtal under måltiden.  För att ätande skall fungera på bästa 
sätt erfordras det fysisk förmåga, psykisk styrka och uthållighet. För en väl fungerande 
sväljning erfordras koordination av motoriska och sensoriska funktioner (Ericson & 
Ericson, 1996). Ätprocessen har studerats i syfte att identifiera personer som hade 
bristfälliga energitillgångar och som inte kunde utföra en hel måltid på egen hand. 
Ätprocessen indelas i tre delar: 1. intagande av föda vilket innebar att kunna sitta på ett bra 
sätt under hela måltiden, att ha förmågan dela maten på tallriken och att kunna föra maten 
till munnen, 2. sväljningsprocessen som innefattar förmågan att öppna och stänga munnen, 
hantera födan i munhålan samt att svälja föda, 3. energitillgången som innefattade 
förmågan att äta i måttlig takt och att klara av att slutföra en hel måltid. Var och en av de 
tre integrerade delarna krävde att de iakttogs av den orsaken att de bestod av 
karakteristiska detaljer som fordrade olika typer av åtgärder Westergren et al. (2001a, b) 

Ätprocessen är en situation eller tillfälle under vilket ätandet utspelas i en miljö (Axelsson, 
1998). Man skall försöka att skapa en lugn och trivsam atmosfär kring måltiderna. Många 
strokepatienter blir undernärda på grund av att matsituationen är stressande. Det är av stort 
värde om patienten kan erhålla assistens och sällskap under måltiderna, helst av någon 
personal som är bekant och som känner till patientens önskemål. Föda med tydlig 
konsistens som till exempel hackad, tärnad mat, samt tjockflytande dryck är lättare för 
patienten att inta. Varje enskild individ är inspirerad av den kulturella miljön som den är 
uppväxt i. Den kulturella präglingen har stor betydelse för ätsituationen (Ericson & 
Ericson, 1996). 

Målet för omvårdnaden är att hjälpa patienten att planera och utföra handlingar som hör till 
det alldagliga livet i syfte att förbättra hälsa/ friskhet, hindra ohälsa/sjukdom och återställa 
och bibehålla hälsa/ friskhet. (Socialstyrelsen, 2000b). 
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Omvårdnadsteoretisk utgångspunkt 

Enligt Dorothea Orem (2001) beskrivs målet med sjuksköterskans omvårdnadsarbete som 
att hjälpa individen till autonomi i sin egenvård. Sjuksköterskans funktion är att fungera 
som ett komplement till individen, för att hjälpa denne att handla ansvarsfullt för sin 
hälsorelaterade egenvård då det finns egenvårdsbrister, eller för att bevara eller öka 
förmågan till egenvård. Som riktlinjer för sitt arbete kan sjuksköterskan använda en eller 
flera av de tre delteorierna; egenvård, egenvårdsbrist och omvårdnadssystem (Orem, 
2001). Enligt författaren Kirkevold (2000) beskriver egenvårdsbrist som en orsak till varför 
en individ kan få ett behov av omvårdnad, då egenvårdsbehovet är större än 
egenvårdskapaciteten. Sjuksköterskans uppgift är att urskilja olika egenvårdsbrister hos 
individerna. Egenvårdskapaciteten ses som en förvärvad förmåga som påverkas av 
förhållanden och faktorer i miljön och som beskriver individens kapacitet för och kraft att 
utöva egenvård. 

Egenvårdskapaciteten beror på var i tillvaron människan befinner sig, t ex på ålder, 
kunskap, välbefinnande, livserfarenhet, kulturtillhörighet och resurser. Enligt Orem finns 
tre typer av omvårdnadsbehov som bör tillgodoses; universella behov, utvecklingsmässiga 
behov och behov relaterade till hälsoavvikelse. Orem har identifierat åtta universella 
egenvårdsbehov:  

1. Upprätthållande av adekvat syreupptagning. 

2. Upprätthållande av ett adekvat vätskeintag. 

3. Upprätthållande av ett adekvat födointag. 

4. Omvårdnad med avseende på eliminationsprocesser och exkrementer. 

5. Upprätthållande av balans mellan aktivitet och vila. 

6. Upprätthållande av balans mellan ensamhet och social interaktion. 

7. Förebyggande av fara för mänskligt liv, funktion och välbefinnande. 

8. Befrämjande av mänsklig funktion och utveckling i en social gemenskap, alltefter 
individens potential, kända mänskliga begränsningar och människans önskan om att vara 
normal.  

Källa: Dorothea Orem, 2001, s 47 

Hos den friska människan finns en jämvikt mellan egenvårdskapaciteten och 
egenvårdsbehoven (figur 1). Vid sjukdom sker en instabilitet av denna jämvikt. 
Sjuksköterskans uppgift blir då att stötta patienten i denna obalans som uppstått. Vidare 
beskriver Orem sjuksköterskans åtgärder utifrån tre typer av omvårdnadssystem; 
fullständigt kompenserande, delvis kompenserande samt stödjande/undervisande system. 
Vilket system som tillämpas beror på den omvårdnadssituation som patienten befinner sig i 
och vilket behov egenvårdsåtgärder patienten har. 
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Figur 1. En frisk individ i enlighet med Orem. 
 
            Egenvårdskapacitet                  Universella  
                                                                                                     egenvårdsbehov
 
 
 
 
                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Källa: Dorothea Orem, 2001, s 49.   
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Omvårdnad och sjuksköterskans ansvar med inriktning mot vård av 
strokepatienter  
  

Syftet med omvårdnad är att befrämja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa samt 
lindra lidande (Socialstyrelsen, 2005a). Sjuksköterskan skall ha ansvaret för vårdtagarens 
omvårdnad när det handlar om näringsintag inklusive eventuella svårigheter med vätske- 
och födointag (Socialstyrelsen, 2000b). Sjuksköterskan skall även i samarbete med den 
övriga personalen se till att vårdtagare blir serverad mat på ett aptitligt och trevligt sätt. De 
vårdtagare som inte kan äta själv skall få stöd eller assistens av sjuksköterskan. I 
Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska (Socialstyrelsen, 2005a) framgår att 
sjuksköterskan skall ha kunskaper att självständigt kunna iaktta och ställa en 
omvårdnadsdiagnos för vårdtagaren samt tillfredsställa vårdtagarens grundläggande och 
specifika omvårdnadsbehov. Vårdtagarens möjligheter och förmåga till egenvård skall 
fastställas och granskas.  

I Sveriges nationella riktlinjer för strokesjukvård (Socialstyrelsen, 2005b) har 
behandlingen av malnutrition en stor prioritet. Det är betydelsefullt att vårdtagarens 
näringsbehov blir tillfredsställt och att detta skall ske på ett säkert sätt. 

Vårdtagarens nutrition, vätske- och födotillförsel samt nutritionsstatus är betydelsefullt för 
fortsatt rehabilitering (Larsson & Rundgren, 2003). Om vårdtagaren har stora tugg- och 
sväljsvårigheter skall vätskan och matens konsistens anpassas. Munhygien är av stor vikt 
för att förhindra svampinfektioner samt att kontrollera att mat inte ligger kvar i munnen.  

Omvårdnaden av individer som har drabbats av stroke ska anpassas individuellt och 
insatserna ska vara målinriktade. Omvårdnadsåtgärderna omfattar bland annat att 
upprätthålla livsuppehållande funktioner, reducera lidande, smärta och oro, rädsla, hindra 
återfall och tillstötande svårigheter därtill gagna läkning. Insatserna koncentrerar sig på 
funktionsdugligt hälsostatus och förmågan att sköta det vardagliga livet i praktisk fysisk 
och psykosocial mening. Det krävs därför att sjuksköterskan har goda medicinska 
kunskaper om stroke (O´Conner, 1993).  

Vidare beskriver Kirkevold (1997)  sjuksköterskerollen utifrån fyra terapeutiska domäner: 

Den förklarande i vilken involveras att ge realistisk information om stroke, dess 
behandling och rehabilitering, det förväntade sjukdomsförloppet samt beträffande 
möjligheter till förbättring och tillfrisknande. 

Den tröstande, vilken betyder att frambringa en förtrolig relation till såväl vårdtagare som 
dennes anhöriga. En tröstande relation ger vårdtagaren chansen att få en normal 
sorgprocess, stöttar och främjar hopp och förhindrar depression parallellt som vårdtagaren 
förstår graden av insjuknandet och dess följder. 

Den bevarande betyder att arbeta för att vårdtagaren ska behärska och bevara normala 
funktioner, hindra tillstötande svårigheter och trauma och möta vårdtagarens 
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grundläggande behov som den individuella hygienen, eliminationen, ätandet och 
rörligheten. 

Den integrerande betyder att assistera vårdtagaren att nyinlära ADL-tekniker i det 
vardagliga livet och att föra in den upptränade tekniken in i vardagslivet.  

Nolan och Nolan har i en litteraturöversikt beskrivit sjuksköterskans roll i det 
multidisciplinära stroke teamet. De anser att sjuksköterskan har en betydelsefull funktion i 
att förbereda vårdtagaren och de anhöriga på ändringarna som kan uppkomma under 
sjukdomstiden. I sjuksköterskans arbete ingår att förhindra tillstötande svårigheter och 
undervisa vårdtagare och vårdgivare. Sjuksköterskan har dessutom en betydelsefull roll i 
övergången mellan sjukvård och den vård som ges därefter. I primärvården är hennes roll 
också av stor vikt därför att goda kunskaper om stroke erfordras för att vården i hemmet 
ska ha god standard (Nolan & Nolan, 1998a, 1998b). 

Burton har skildrat sjuksköterskans roll i rehabiliteringen efter stroke. Genom intervjuer av 
sjuksköterskor aktiva inom stroke rehabilitering identifierades tre grupper: ”sjuksköterskan 
som vårdare, sjuksköterskan som underlättare av personligt tillfrisknande, sjuksköterskan 
som Care manager vilket innefattar planering och samordning av insatser under 
rehabilitering”(Burton, 2000). 

Målet för sjuksköterskans omvårdnad är att hjälpa vårdtagaren att genomföra aktiviteter 
relaterat till det dagliga livet med syfte att förbättra hälsan, förhindra ohälsa samt bibehålla 
friskhet. Omvårdnaden av strokepatienter ska vara individuellt anpassad samt målinriktad. 
I det akuta skedet är omvårdnaden framförallt inriktad på att observera tecken på samt 
förhindra komplikationer såsom; pneumoni, aspiration, feber, urinretention, förstoppning, 
blodpropp, fallskada samt trycksår. Omvårdnadsåtgärderna i det efterföljande skedet är 
inriktade på att underlätta patientens rehabilitering rörande bland annat fysiska 
nedsättningar och bortfall, sorg, bekymmer och nedstämdhet, insatser för att avhjälpa 
trötthet och koncentrationssvårigheter, skötsel av personlig hygien samt information och 
undervisning (Engström, 2005; Hedström, 1992).  

  7



PROBLEM BESKRIVNING 

Patienter som insjuknar i stroke drabbas inte sällan av en livskris i samband med detta.  
Ätsvårigheter som många av dessa patienter drabbas av kan medföra ett stort lidande för 
både patienter och de närstående. Dessa människor är i behov av olika former av stöd, ofta 
under längre period, för att uppleva trygghet och få hjälp att hantera sin nya livssituation. 
För att möta dessa patienter och närståendes behov behöver sjuksköterskan både ha 
förståelse för patientens svårigheter och specifika kunskaper om deras behov för att kunna 
behöva bemöta dem på ett professionellt sätt.  

Författaren anser att det är viktigt att söka kunskap om patienters upplevelser av 
ätsvårigheter i samband med stroke, vilka olika typer av problem som patienterna upplever 
samt vilka kunskaper sjuksköterskan behöver för att kunna stödja dessa patienter. Detta 
område är viktigt då ätande har en stor betydelse för hälsa, välbefinnande och livskvalitet.  
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SYFTE 

Syftet med denna litteraturstudie är att belysa strokepatienters upplevelser av ätsvårigheter. 

Frågeställningar  

Vilka olika ätsvårigheter upplever patienten?  

Vilka kunskaper behöver sjuksköterskan för att kunna möta dessa patienters 
omvårdnadsbehov? 
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METOD 

Val av metod  

En litteraturstudie valdes för att besvara studiens syfte. Det innebär systematisk sökning av 
vetenskapliga artiklar som därefter granskas och till slut sammanställs. 
Litteraturundersökningen innebär identifiering och sökning av information samt förståelse 
av den kunskap som redan finns inom ämnet. Litteraturen som används i denna studie är 
vetenskapliga artiklar utgivna i vetenskapliga tidskrifter. I arbetet att finna artiklar samt att 
strukturera materialet har flödesschema enligt Polit & Beck (2004) använts, se figur 2. 

 

Figur 2. Flödesschema över litteraturstudiens olika steg enligt Polit & Beck (2004).  
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Sökmetod och urval 
 

Vetenskapliga artiklar har sökts elektroniskt i databaserna PubMed- MedLine och 
CINAHL (se tabell 2 och 3). CINAHL är enligt Polit et al. (2004) den viktigaste 
elektroniska databasen för sjuksköterskor på grund av dess innehåll av  
omvårdnadsforskning. Sökorden formulerades utifrån studiens syfte och de sökord som 
identifierades var: stroke, eating difficulties, nursing care, nurse, cerebrovascular accident, 

experience, relatives, family, samt CVL. Sökorden trunkerades för att också omfatta 
böjningsformen av orden. Dessa sökord brukades sedan i sökningen enstaka gång eller och 

i kombination med varandra på olika sätt. För att begränsa antalet träffar använde 
författaren ”AND” i sökorden, som ledde till att antalet sökträffar reducerades. De 
referenser som inte ansågs som lämpliga, inte var vetenskapliga, inte motsvarade studiens 
syfte eller inte var relevant för ämnet valdes bort. Totalt valdes 16 artiklar ut för vidare 

granskning. Vid första urvalet valdes många artiklar bort för att innehållet i dem inte var 
relevanta för studiens syfte. Ett andra urval gjordes efter en mer noggrann granskning av 
artiklarna samt ytterligare artiklar valdes bort för att de bland annat inte var vetenskapliga. 
Av dessa valdes ur CINHAL 2 vetenskapliga artiklar samt ur Medline 14 vetenskapliga 
artiklar.  

För att kunna specificera vad man avser att undersöka, t ex en upplevelse, valdes följande 
inklusions- och exklusionskriterier ut: 
 
Inklusionskriterier 

1. Att artiklarna var kvalitativa eller kvantitativa. 
2. Att artiklarna behandlade ätsvårigheter i samband med stroke. 
3. Att artiklarna var publicerade mellan 1990 och 2007, detta bara för att få ny fakta 

om ny forskning som möjligt. 
4. Att artiklarna var primärkällor; det vill säga förstahandskällor. 
5. Att artiklarna var skrivna på Engelska och Svenska. 
6. Att de var av betydelse för ämnet omvårdnad 

Exklusionskriterier 

1. Att artiklarnas syfte inte var väsentliga för denna undersökning. 
2. Att artiklarna trycktes före 1990. 
3. Att artiklarna inte var vetenskapliga. 
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Tabell 2. Översikt av sökresultat i CINAHL.  
Nr Sökord Antal 

träffar 
Urval 1 Urval 2 Använda 

träffar 
1 Stroke AND cerebro-vascular- 

accident complications 
0 0 0 0 

2 Stroke AND nurse 197 11 0 0 
3 Stroke AND nursing care 69 5 2 1 
4 Stroke AND CVL 0 0 0 0 
5 Stroke AND eating 62 9 0 0 
6 Stroke AND eating difficulties 9 9 1 1 
7 Stroke AND experience 448 4 4 0 
8 Stroke AND family 429 2 1 0 

Tabell 3. Översikt av sökresultat i MedLine.  
Nr Sökord Antal 

träffar 
Urval 1 Urval 2 Använda 

träffar 
1 Stroke AND cerebro-vascular- 

accident complications 
5 2 1 0 

2 Stroke AND nurse 459 6 4 3 
3 Stroke AND nursing care 1255 0 0 0 
4 Stroke AND CVL 5 1 1 0 
5 Stroke AND eating 423 14 5 4 
6 Stroke AND eating difficulties 20 9 7 7 
7 Stroke AND experience 3123 0 0 0 
8 Stroke AND family 3010 0 0 0 

Dataanalys  

Enligt Polit et al.,(2004) metod granskades artiklarna utifrån studiens syfte som var att 
belysa patienters upplevelser av ätsvårigheter i samband med stroke. Analys och 
bearbetning av artiklar gjordes med hjälp av Von Posts forskningsanalys (Bilaga 1), vilken 
innefattar noggrann och upprepad läsning och granskning av artiklarna, identifiering av 
likheter och skillnader samt om de var relevanta utifrån inklusionskriterierna och 
exklusionskriterierna. I resultat delen kommer tre olika teman att belysas: 1:a fysiska 
problem med att äta föda 2:a känslomässiga upplevelser av att äta och dricka 3:e 
upplevelser av ändrad ätsituation. Därefter strukturerades innehållet i artiklarna upp för att 
således kunna urskilja likheter och skillnader. Vid genomarbetningen av artiklarna hittades 
olika återupprepande mönster i texten som var relevanta till denna litteraturstudies syfte 
och frågeställningar. Dessa mönster tematiserades och sedan redovisades i resultatet. 
Under processen skede kontinuerlig kontroll av att innehållet i teman om det överstämde 
med syftet. 

Enligt Polit et al.,(2004) är det viktigt vid en litteraturstudie (figur2), att noggrant läsa 
igenom materialet utifrån syfte och frågeställningar, parallellt med att ord samt uttryck 
noteras för att få ett perspektiv på innehållet i artiklarna. För att framställa ett mönster som 
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underlättar analys är det betydelsefullt att artiklarna ordnas logiskt. En tabell (bilaga 2) 
utformades som kom att innehålla titlarna: författare, år, land, titel, syfte, metod/ deltagare, 
resultat. 

Etiska aspekter 

Ett viktigt dokument för etiska riktlinjer kring humanforskning är 
Helsingforsdeklarationen. I deklarationen framgår att kunskap som utvecklas ska vara väl 
underbyggd samt ha vetenskaplig hållbarhet. Andra viktiga etiska principer är att inte 
skada samt respektera människans värde och rättvisa. De huvudsaklig etiska 
grundprinciperna vid forskning är att urvalet är väl identifierat och karakteristiskt för det 
som problemet handlar om (Medicinska Forskningsrådet, 1996).  

I MFR-rapport 2 (2000), finns en plan för svensk policy angående forskningsfusk som 
lyder: 

”Med fusk och oredlighet inom forskning avses avsiktlig förvrängning av 
forskningsprocessen, genom bedrägliga handlingar som faller inom en eller flera av 
följande kategorier: ”Fabricering av data, stöld eller plagering av data till exempel 
hypoteser eller metoder från en annan forskares publikationer utan angivande av källa, 
förvrängning av forskningsprocessen på annat sätt till exempel felaktig användning av 
metodik, genom ohederlig inklusion eller exklusion av data” (MFR- rapport 2, 2000, s. 
77). 

Forskningen skall grundas på systematisk sökning och tillvägagångssättet skall klargöras 
på ett sådant sätt som ger andra individer möjlighet att undersöka den gjorda forskningen. 
Undersökningen skall utövas objektivt utan som helst personlig värdering. Med en 
litteraturstudie avses en sammanställning av något som redan skrivet.   
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RESULTAT 

Resultatet baseras på sexton vetenskapliga artiklar och redovisas utifrån tre teman vilket 
benämns: fysiska problem med att äta föda, känslomässiga upplevelser av att äta och 
dricka samt upplevelser av ändrad ätsituation.  

Fysiska problem med att äta föda 

I det akuta skedet, det vill säga de första sex månaderna upp till två år efter ett slaganfall, 
visades i en undersökning att flera personer hade problem med att styra den drabbade 
sidan, så som armar, händer och huvud när de åt. Detta resulterade i att det inverkade på 
hanteringen av födan med exempelvis bestick samt transporten av föda till munhålan. Man 
observerade att vårdtagarna spillde föda och dryck på väg till munhålan. Dessutom 
observerades att vårdtagarna hade reducerad uthållighet och inte hade krafter att äta mer än 
cirka 30 procent av den mat som var serverad på tallriken (Jacobsson, Axelsson, Österlind 
& Norberg, 2000).  

I en studie av Westergren, Ohlsson, & Hallberg, (2001a); Westergren, Karlsson, 
Andersson, Ohlsson, & Hallberg, (2001b), framkom att ätandet i det akuta skedet efter en 
stroke påverkades av funktionsnedsättningar. Problem som observerades var att öppna och 
stänga munnen, dreglande, tuggproblem, hamstring av föda i kinderna eller i munhålan, 
hostande under intag av mat eller vätska, perceptionsstörningar, nedsatta armrörelser, 
nedsatt kommunikationsförmåga, gurglande eller andra ljud efter en sväljning, oförmåga 
att äta självständigt, läckage av föda genom mungipan, och om måltiden varade 20 minuter 
eller mer. I den andra studien av Westergren et al., (2001b) gjorde de en granskning genom 
strukturerade iakttagelser på vårdtagarnas prestationer under måltider och då de särskild 
koncentrerade sig på att tugga och svälja rätt. I en studie av Christensson, Ek, & Unosson, 
(2001) observerades vårdtagarnas energi- och vakenhetsnivå och där man fann att detta 
påverkade prestationerna under måltiderna.  

Detta resultat stöds av Jacobsson et al.,(2000) där även förändringar av lukt-, smak- och 
känselsinnet i munnen påverkar känslan av att tugga, att ha föda på tungan, i munnen, att 
transportera föda i munnen att svälja ned den. Reducerad känsel påverkar även förmågan 
att uppfatta om födan var varm eller kall. Utifrån iakttagelserna identifierades särskilda 
omvårdnadsåtgärder som var personligt skapade för varje patient (Jacobsson et al., 2000). 
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En patient skildrade dels om chocken över stroke samt dels om chocken att uppfatta känslor 
som han inte tidigare upplevt. Patienten skildrade om hur han blev nedstämd, sårbar samt att 
han grät hela tiden. Han ville inte fortsätta att leva eftersom han inte var sig själv längre. Flera 
av strokepatienterna skildrade om känslorna av frustrationen. En patient skildrar: 

 ”Ärligt talat, om jag hade fått tag i tabletter nu hade jag tagit allihopa för jag är så 
deprimerad nu. Jag tror att det skulle vara bättre om jag inte vore här. Åtminstone min dotter 
hade fått det bättre om jag inte vore här för jag förstör hennes liv också och det är inte 
rättvist.” (Dowswells, 2000, s.512). 

Känslomässiga upplevelser av att äta och dricka  

I svenska studier visas att nära hälften av de människor som insjuknar i stroke har kraftiga 
sväljningssvårigheter under det akuta skedet (Jacobsson et al., 2000). Bland människor 
som rehabiliterades efter stroke hade åtta av tio ätsvårigheter och hälften var helt beroende 
av hjälp för att kunna klara av att äta. Av dem som inte var i behov av hjälp hade sex av tio 
individer ätsvårigheter. Samma villkor råder för människor som befann sig på sjukhus 
(Kumlien & Axelsson, 2002). Hög frekvens av undernäring förekommer hos äldre som 
insjuknat i stroke särskilt om de är beroende av hjälp för att kunna äta (Jacobsson et al., 
2000; Burton, 2000). 

Känslobetonade händelser framställdes i kvalitativa studier från både Sverige och England. 
I det akuta skedet efter en stroke var det flera av vårdtagarna som uppfattade att de var 
oroliga inför att äta och dricka (Perry & Mclaren, 2003b; Westergren et al., 2001a). 
Ängslan, fruktan, hot och hopp om förbättringar var framträdande och flera människor 
skildrade först och främst hopp om framsteg av sväljfunktioner. (Jacobsson et al., 2000; 
Perry & Mclaren, 2003c). Ett stort antal av dem som hade sväljningssvårigheter kunde 
mycket lätt få hostattacker och panikkänslor när de åt. Dessa känslor hängde ihop med att 
de inte hade kontroll över födan när de svalde den. Ständiga hostattacker minskade hoppet 
om att bli bättre men när ätandet förbättrades successivt kom hoppet tillbaka (Perry & 
Mclaren, 2004). Glädjen av att äta influerades dock av förträngning, smärtor, stickningar, 
torrhet och tjockhetskänslor i mun och svalg (Jacobsson et al., 2000; Bendz, 2003). 
Försämrad matlust, kräkningskänslor och risken av att få kväljande känslor av föda 
påverkade kontrollen över ätandet och i samband med det beskrev flera av patienterna att 
de led av detta (Burton, 2000; Westergren et al., 2001b). Individer som hade ätsvårigheter. 
undvek att påtala dem eller försökte ofta dölja sina ätsvårigheter. på grund av 
skamkänslorna och en strävan efter att vara oberoende (Jacobsson, Axelsson, Österlind & 
Norberg, 1997). Upplevelser av ätandet sex månader efter stroke skiftade ifrån förvirring 
till fruktan och förtvivlan. Ätandet var för flera var förknippat med skamkänsla och 
osäkerhet (Burton, 2000) och de skildrade en rädsla för att hostattacker skulle påbörjas 
(Perry & Mclaren, 2003a). Flera upplevde skiftande positiva och negativa förhållningssätt 
från omvärlden i samband med svårigheterna av att äta och dricka efter stroke (Lawler, 
Dowswell, Hearn, Forster & Young, 1999). Äldre som insjuknade i stroke berättade att 
deras hopp om tillfrisknad försvann när de inte kunde äta själv (Jacobsson et al., 2000). 

Det har visats att matningsproblem reducerades och harmonin i interaktionen växte, när 
vårdtagare som hade problem att kommunicera, matades av en och samma vårdgivare vid 
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varje måltid. Hos individer med sväljningsproblem har bekräftelse från vårdgivarna 
förbättrat upplevelserna av att vara hjälpt och stärkt upplevelsen av att sväljningsförmågan 
förbättrats (Lawler et al., 1999). I två svenska studier påvisades att människor som inte 
hade möjlighet att äta något under en längre period på grund av svåra sväljningsproblem 
efter stroke återfick förmågan att äta normalt efter ätträning. 

Efter cirka ett halvår upp till två år förekom en strävan efter att anpassa ätandet till de nya 
premisserna. Upplevelserna av ätandet som beskrevs var ensamhet, att lära sig själv att äta, 
en känsla av förlust och en förnimmelse av att vara osjälvständig. Det förekom att stor 
koncentration erfordrades för att äta och dricka långsamt. En motgång kunde leda till att 
föda sprutade rakt ut ur munnen på vårdtagaren. Om det var hela bitar kvar i munhålan 
gick det inte att svälja födan (Carlsson, Ehrenberg & Ehnfors, 2004).  

Hos de individer som inte kunde slutföra en hel måltid på grund av reducerad 
koncentrationsförmåga, kraftlöshet och sväljningssvårigheter, fanns redan tre månader 
efter stroke risker för att undernäring skulle utvecklas och förorsaka till för tidig död 
(Westergren et al., 2001b; Nolan & Nolan 1998a). Undernäring är likaså en riskfaktor för 
uppkomst av trycksår, förlängd rehabiliteringstid, lidande och sämre resultat av ADL-
mässighet (Fraser, 1999). 

Upplevelser av ändrad ätsituation 

Studier har visat att det ändrade fysiska och psykiska beteendet frambringande känslor av 
skamkänsla inför och under ätsituationen i det sociala sammanhanget på till exempel 
sjukhuset och under rehabilitering (Carlsson et al., 2004; Westergren et al., 2001b; Bendz, 
2003). Det var ett stort antal individer som hade erfarenheter av att de blev iakttagna och 
dömda av andra personer. De skildrade hur de ansträngde sig att dölja att det inte hade 
kontroll av till exempel läckage av saliv och att de hade en pappersservett för att torka 
mungiporna med. Läckage och spill av föda och dryck gjorde att flera av de 
strokedrabbade hade erfarenheter av obehag i ätsituationen och var bekymrade inför 
sociala situationer i framtiden (Jacobsson et al., 2000). Att äta ihop med andra var som också 
informanterna tog upp i Perry & McLarens studie (2003c). Det var betydelsefullt för 
informanterna att uppträda så normalt som möjligt inför andra för att dölja sitt funktionshinder. 
En patient skildrar:  

”När jag går ut för att äta tittar jag på menyn och tänker typ, ok jag kan ta soppa det känns 
säkert. Jag tar inte en stek för jag kommer inte klara av att skära den.” (a.a., s.366). En annan: 
”Alla vet att jag har haft detta nu, de jag känner, de ger oss en egen fin liten plats så det döljs, 
jag gömmer mig, ja det går bättre när jag är för mig själv”(a.a., s.366). 

Praktiska faktorer som påverkade ätsituationen var sittställningen (Westergren et al., 2001 
b) problem att hantera kniv, gaffel och sked samt att föra glaset till munnen (Jacobsson et 
al., 2000; Westergren et al., 2001b). De individer som hade sväljningsbesvär behövde 
anpassad mat och dryck (Westergren et al., 2001a; Perry & Mclaren 2001). I flera 
undersökningar framkommer att kost som kött och potatis kändes som obehagligt att äta, 
medan soppa eller fruktkompott fungerade bra. Panikkänslor och ensamhet skildrades vid 
matning med sked och då dryck fördes till munnen i glas. Vårdgivarna observerade inte 
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alltid dessa obehag och behov (Carlsson et al., 2004, Burton, 2000, Jacobsson et al., 2000). 
I två andra studier framkom det att individer som hade försvagningar i arm- och 
handrörelser och i samband med detta hade besvär att föra födan till munnen, uppfattade 
att det var komplicerat att be om hjälp och de kände sig osmidiga när de åt. Det var flera 
som ville dölja sina funktionshinder (Westergren et al., 2001b, Burton, 2000). 

Resultatsammanfattning  

Vanligt förekommande problem i samband med intag av föda hos personer med diagnosen 
stroke har i undersökningar visat sig vara för litet matintag, svårigheter med att handskas 
med maten på tallriken och att föra maten till munnen. Många av de funktionella bortfallen 
vid stroke kan påverka den sjukes förmåga att upprätthålla en optimal nutritionsstatus. 
Exempel på funktionella bortfall som kan förändra ätandet är nedsatt tugg- och 
sväljförmåga och påverkan på Activity of Daily Life (ADL). 

Patienter som drabbats av stroke upplever det påfrestande att äta på grund av darrighet, 
kraftnedsättning, svårigheter att tugga och svälja mat. Äldre som drabbats av stroke har 
berättat att de förlorat hoppet om att bli friska när de inte kunnat äta. 

Orsaker till ätsvårigheter kan vara sväljningssvårigheter, hostattacker, tuggsvårigheter och 
hamstring av mat i munnen. Iakttagelser under måltider har visat att människor med stroke 
har problem med att tugga och svälja, med att mat läcker ut ur munnen, mat samlas och 
ligger kvar i munnen efter måltiden eller att de spiller mat när de ska föra den från tallriken 
till munnen. Detta åstadkommer olika former av känslor så som skamkänsla inför och 
under ätsituationen i det sociala sammanhanget. Att inte längre kunna äta på ett sätt som var 
socialt accepterat gjorde att informanterna försökte dölja sitt handikapp. Informanterna 
redogjorde vidare för känslor av oigenkännlighet inför sig själva. De rapporterade om 
emotionella förändringar. En stor del kände sig mer sårbara än tidigare vilket ledde till att de 
överreagerade och grät över vardagliga saker. Andra rapporterade om depression och känslor 
av frustration.  
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Syftet med studien var att belysa strokepatienters upplevelser av ätsvårigheter i samband 
med stroke. Metoden som valdes var litteraturöversikt och har fungerat som en översikt av 
tidigare forskning inom ett specifikt område (Polit & Beck, 2004).  

För analys av datamaterial har Iréne Von Post forskningsanalys (bilaga 1) används.  

Valet av litteraturöversikt hade både för- och nackdelar. Fördelarna med en 
litteraturöversikt är att stora mängder av fakta om det forskningsområde som är av intresse 
kan insamlas. Det ger en överblick av vad som är utforskat inom området och om det 
behövs vidare forskning. Detta är en bra metod för att skaffa sig grundläggande kunskaper 
inom ett område och ger ett bra utgångsläge för vidare undersökningar. 

Nackdelar med litteraturöversikt är att det kan vara svårt att få en överblick över 
forskningen inom det exakta området som vid upplevelser i samband med sjukdom kan 
innebära. Artiklarna i undersökningen baserades på ett urval av sökord: stroke, eating, 
eatingdifficulties, nursing care, nurse, cerebrovascular accident complications, experience, 
family, samt CVL. 

Sökkombinationerna gav olika resultat, vissa mer än andra men de artiklar som valdes 
stämde överrens med studiens syfte och urval.  

Syftet med vald metod för denna studie var att söka kunskap inom forskning utifrån 
författarens syfte och frågeställningar. Det innebar en systematisk sökning av 
vetenskapliga artiklar. Författaren efterforskade i artiklarna patienters upplevelser av 
ätsvårigheter i samband med stroke. Noteringar och stödord skrevs ned på papper och 
väsentlig data för undersökningens syfte och särskilda frågeställningar utvaldes.  

Med tanke på inklusions- och exklusionskriterierna har författaren endast använt sig av 
studier vilka behandlar patienters upplevelser av ätsvårigheter i samband med stroke, 
skrivna mellan 1990- 2007. Dessa artiklar var baserade på patienters och deras närståendes 
egna berättelser och upplevelser. Detta visar att artiklarna, vilka ingår i författarens 
resultat, har hög trovärdighet vilket bidrar till att även resultat i studien har en hög 
trovärdighet och är verklighetsförankrad.  

Materialet som användes i studien var både kvalitativ och kvantitativ karaktär som styrker 
validiteten i studien. De kvantitativa studierna visar en övergripande fakta omfattningen på 
patienternas och deras närståendes upplevelser, känslor och så vidare. Medan de kvalitativa 
studierna ger en djupare, bredare och specifikare kunskap om det studerande problemet. 
Studierna har genomförts på sjukhus, sjukhem och deras hem. De analyserade studierna 

  18



hade även ett brett urval avseende ålder, kön och civilstånd. Ett brett representativt urval 
styrker validiteten i studien.  

Reliablititeten är ett mått på tillförlitlighet, noggrannhet, säkerhet hos den metod som 
används i studien samt att den anger att resultatet inte är slumpmässigt utan är replikerbart 
(Dahlberg, 1997). För att säkerställa reliabiliteten i studien har samtliga sökningar 
redovisats utförligt, söktermer, sökkombinationer samt vilka databaser sökningarna har 
utgått i från.  

De flesta av artiklar som användes fanns i fulltext i databaserna. Några artiklar fanns i 
bibliotekets tidskriftsarkiv och dessa kopierades. De artiklar som inte fanns som fulltext 
eller fanns i bibliotekets tidskrifts arkiv fick beställas hem. De artiklar som användes i 
litteraturundersökningen vara mellan 1990- 2007, detta för att undersökningen skulle bli så 
relevant och trovärdig som möjligt i förhållande till syftet.  

Reviewer har inte använts eftersom en litteraturöversikt enligt Polit & Beck (2004) endas 
bör innehålla primära källor. Materialet har gåtts igenom enligt Polit & Hunglers 
flödesschema (figur 2). Tolkningen/ översättning av de engelska texterna har försökts att 
göras med omsorg, men det är problematiskt att översätta en text ifrån engelska utan att 
förvränga deras innehåll samt förstå nyanserna i språket. Det är likaså svårt att läsa och 
tolka artiklar utan att använda egna värderingar och det måste finnas en medvetenhet om 
detta.  

Resultatdiskussion  

Syftet med denna studie var att utifrån aktuell forskning belysa strokepatienters 
upplevelser av ätsvårigheter. Enligt författaren är det viktigt för att öka sjuksköterskors 
kunskaper och förståelse för patienters behov av omvårdnaden. Utifrån de lästa artiklarna 
framkom tre teman; fysiska problem med att äta föda, känslomässiga upplevelser av att äta 
och dricka samt upplevelse av ändrad ätsituation. 

När en person drabbas av stroke så kan det innebära omfattande funktionsnedsättningar 
såsom svårigheter att äta. Det kan för patienten innefatta till exempel, för litet matintag, 
svårigheter med att handskas med födan på tallriken, halvsidig känselnedsättning som 
bidrar till att patienten inte uppfattar varmt och kallt, perceptionsstörning, 
sväljningssvårigheter, läckage genom mungiporna, förvirring samt icke kontrollerade 
rörelser av kroppsdelar. En stor andel av dem som genomgått stroke kan på grund av 
nedsatt födointag och vätskeintag utveckla tillstånd av undernäring och dehydrering 
(Kumlien & Axelsson, 2000). Den drabbade kan också riskera att förlora förmågan att 
själv välja vad och när han/ hon vill äta och dricka. I en svensk studie, påvisades att 80 % 
av människor som drabbats av stroke är i behov av någon form av hjälp i samband med 

ätandet. I en svensk studie av äldre personer som skrevs ut för vidare rehabilitering, 
uppvisades att svårigheter med intagande av föda hade ett starkt samband med att vara 
beroende av hjälp vid ätande. Westergren et al., (2001a) skildrar i sin 
omvårdnadsforskning om människor med stroke, hur darrighet, kraftnedsättning, problem 
med att tugga samt, svälja mat bidrog till att de drabbade uppfattade det ätandet som 
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påfrestande. Äldre som drabbats av stroke har i en annan studie berättat att de har mist 
hoppet om att få tillbaka hälsan när de inte kunde äta (Jacobsson et al., 2000). 

Det huvudsakliga syftet med omvårdnad är att främja hälsa och välbefinnande (Dowswells, 
2000). Författaren menar att emotionella upplevelser av att äta och dricka efter en stroke 
utgör ett hot mot individens värdighet samt kan uppfattas som kränkande. Ändrade 
funktioner som kan påverka känslan av att äta och dricka skapar en osäkerhetskänsla som 
följd. Därför är det av betydelse att de som är ansvariga för patientens omvårdnad har 
förmåga att lyssna och ta hänsyn till den drabbade individens önskemål och behov. 
Känslomässiga upplevelser har betydelse för det allmänna välbefinnande hos den enskilda 
individen och för att sjuksköterskan skall kunna möta dessa patienter behöver han/ hon ha 
kunskap om individens känslomässiga upplevelser av att äta och dricka. 

I Carlssons et al., (2004) framkommer att patienterna var uppmärksamma på hur hemskt 
det kunde upplevas av andra som åt tillsammans med dem om de sätter i halsen, även om 
de själva hade vant sig. De kände att de inte hade möjlighet att äta på ett sätt som var 
socialt godtagbart på grund av hostningar, spillande, dreglande och felhantering av födan 
på tallriken och på väg till munnen.  

Att äta i sällskap med andra var också något som vårdtagarna tog upp i en studie av Burton 
(2000) som väsentligt för patienterna samt att uppträda så normalt som möjligt inför andra 
människor för att gömma sitt funktionshinder.  

Jacobsson et al., (2000) beskriver hur vårdtagarna uppfattar matsituationen. De kände sig 
granskade och dömda av andra människor. Vårdtagarna kämpade med att minimera och 
gömma att de hade mist kontroll som till exempel att de jämt torkade mungiporna med en 
pappersservett. Läckagen och spillandet fick dem att känna sig olustiga när de åt och 
osäkra över hur andra såg dem. 

Det finns många saker som kan påverka dessa patienters sociala liv såsom besvär med att 
äta tillsammans med andra och ändringar av roller gentemot vänner och anhöriga. En 
allmän känsla bland vårdtagare var att deras sociala liv hade försämrats efter deras stroke 
(Fraser, 1999).  

Författaren menar att i vård och omsorg av individer som drabbats av stroke, är det 
betydelsefullt att ha inblick i hur patienten upplever svårigheter med att äta och dricka. Att 
vara medveten om upplevelser, erfarenheter och svårigheter hos patienten är viktigt för att 
främja patientens välbefinnande, integritet, och trygghet. En betryggande näringstillförsel 
är betydelsefullt med utgångspunkt från en persons fysiska och psykiska välbefinnande och 
hälsotillstånd.  

När en person drabbas av stroke är det särskilt angeläget att näringstillförseln är god för att 
rehabiliteringen skall kunna vara så optimal som möjligt. Näringstillförsel bör ses som en 
viktig omvårdnadsåtgärd. Som sjuksköterska oavsett inriktning måste alla bli mer 
medvetna om vikten av en bra näringstillförsel för patienten och dennes tillfrisknande och 
för att de skall kunna återfå välbefinnande och hälsa. Sjuksköterskan måste utgå från den 
enskilde individens behov i samband med ätsvårigheter för att kunna bedöma och planera 
adekvata omvårdnadsåtgärder. Att kunna ställa omvårdnadsdiagnoser, ge vård på en 
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strokeenhet och tidigt insatt rehabilitering och samverkan med de olika yrkeskategorierna i 
stroketeamet är en adekvat egenskap för att reducera vårdtiden och lidandet för patienten 
(Axelsson, 1998). 

Hos strokedrabbade personer där funktionshinder uppkommer som försämrar möjligheten 
att äta och dricka själv, riskerar det att den personliga integriteten och värdigheten hotas 
(Engström, 2005; Hedström, 1992). Det är mycket viktigt att sjuksköterskan som möter 
patienten har kunskaper om hur stroke kan påverka en person. Denna kunskap är 
avgörande för att rätt vård ges till den drabbade men även för att kunna ge stöd och 
uppmuntran till patienten. För att den drabbade ska känna att han/hennes värdighet inte 
hotas, bör de personer som finns i den drabbades närhet ha kunskap om de förändringar 
stroke kan innebära. Det är viktigt att sjuksköterskan tillsammans med den strokedrabbade 
sätter upp delmål och mål och att planeringen sker i samförstånd med patienten. I denna 
planering ingår att informera patientens anhöriga, att tydligt berätta vad som kan hända så 
att de sociala belastningarna och obehagskänslor minskas vid måltider. 

För att uppnå en så optimal vård som möjligt för de strokedrabbade patienterna med 
ätsvårigheter, bör omvårdnaden ha en framträdande roll och att patientens integritet 
bejakas på bästa möjliga sätt 
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KONKLUSION 

Vård och omsorg av individer som drabbats av stroke, är det väsäntligt att ha inblick om 
det komplexa läget som influerar känslan av att äta föda och dricka. Att lyssna på 
upplevelser, erfarenheter och svårigheter hos patienten kan mål för välbefinnande, 
integritet, prevention och trygghet bestämmas för att på bästa sätt kunna befrämja hälsa 
och välmående.  En betryggande näringstillförsel, kost och ätandet är dem betydelsefulla 
utgångspunkter för en persons fysiska och psykiska välbefinnande och hälsotillstånd. När 
en person får stroke och har ohälsa är det särskilt angeläget att näringstillförseln är bra för 
att rehabiliteringen skall kunna genomföras på bästa sätt. Om vårdtagaren är i behov av en 
komplex vård får vårdgivaren/ sjuksköterskan inte nonchalera vårdtagarens 
näringstillförsel för att ha tid med andra omvårdnadsåtgärder. Som sjuksköterska oavsett 
inriktning måste alla bli mer medvetna om hur vikten av en bra näringstillförsel är för en 
vårdtagare för dess tillfrisknande, för att de skall kunna återfå sin välbefinnande och hälsa. 
Ätsvårigheter efter en genomgått stroke är ett komplex fenomen som kan uppkomma i 
samband med olika anledningar. Sjuksköterskan är tvungen att starta från varje individuell 
vårdtagares ätsvårigheter för att kunna göra en bedömning och kunna planera en adekvat 
omvårdnadsåtgärder. Att kunna snabbt ställa diagnoser, ge vård på en strokeenhet och 
tidigt insatt rehabilitering och samverkan med de olika yrkeskategorierna i stroketeamet är 
en adekvat egenskap för att reducera vårdtiden och lidandet för vårdtagaren. Hos 
strokedrabbade personer där funktionshinder uppkommer som försämrar möjligheten att 
äta och dricka själv, riskerar det att den personliga integriteten och värdigheten hotas. Det 
är mycket viktigt att sjuksköterskan som har hand om patienten har kunskaper om hur 
stroke kan påverka en person. Denna vetskap är avgörande så att sjuksköterskan kan ge 
den drabbade rätt vård men även stöd och uppmuntran. För att den drabbade ska känna att 
han/hennes värdighet inte hotas måste varje person som finns i den drabbades närhet 
informeras om förändringar stroke kan medföra. Det är viktigt att sjuksköterskan 
tillsammans med den strokedrabbade sätter upp delmål och mål och att planeringen sker i 
samspråk med den drabbade. Detta gör att vården för strokedrabbade blir individualiserad. 
Dock ska plantering baseras på vetenskap och beprövade erfarenheter och metoder. I denna 
planering sjuksköterskan lägger upp ingår det att informera patientens anhöriga, att tydligt 
berätta vad som kan hända så att de sociala belastningarna och obehagskänslor minskas vid 
måltider. Om vården av strokedrabbade ska bli så bra som möjligt måste omvårdnaden till 
den drabbade ha en framträdande roll och att patientens integritet bejakas på bästa möjliga 
sätt. Man får inte glömma att stroke förändrar vårdtagarnas syn på den egen kropp och ett stort 
antal av de som genomgått stroke upplever en form av identitetskris. Detta är viktigt för 
sjuksköterskan och att arbeta med vårdtagarens självbild och att öka dess självkänsla. Det har 
kommit fram i denna studie att flera vårdtagare har känt sig beroende av andra individer och 
uppfattade detta som en utmaning. För att ge vårdtagaren stöd i detta bör sjuksköterskan själv 
ta första steget och erbjuda sin hjälp och inte alltid vänta på att vårdtagaren själv ska be om 
hjälp. Parallellt är det väsentligt att bevara den enskilda integriteten. 
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SLUTORD 

Författaren har lärt sig mycket genom denna studie och har fått en insikt i vilka krav som 
den kommande framtida yrkesrollen innebär. Det är viktigt att kunna hålla sig uppdaterad 
med den senaste forskningen och att en samverkan mellan kolleger är ett villkor för att 
kunna genomföra ett gott arbete. 

Sjuksköterskan har en central funktion i omvårdnadsprocessen och att vårda patienter med 
ätsvårigheter i samband med stroke som har visat sig vara en komplex situation. 
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Artikelöversikt över samtliga artiklar i resultatet  

Artikel 1 
Titel Stroke. 1: A paradigm case in nursing rehabilitation 
FÖRFATTARE, ÅR, LAND Nolan & Nolan. 1998 a; England. 
SYFTE Analysera sjuksköterskans roll i det multidisciplinära 

teamet. 
METOD 

DELTAGARE 

En litteraturöversikt. 

 
RESULTAT Genom att upptäcka de negativa problem för en 

individ som har genomgått en stroke under längre tid 
behövs det olika former av uppföljning. Det 
angeläget att förstå de psykosociala behoven både 
hos vårdtagaren samt deras anhöriga. Sjuksköterskan 
har på grund av detta en betydelsefull roll i att 
förbereda anhöriga och vårdtagare på de kommande 
förändringar som kommer eller kan uppkomma. I en 
sjuksköterskas arbetsuppgift ingår det att förhindra 
tillstötande svårigheter, undervisa vårdtagare och 
övriga vårdgivare. Sjuksköterskan har en mycket 
viktigt roll i övergången mellan sjukvård och den 
vård som ges senare.  
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Artikel 2 
Titel The experience of transition for a daughter caregiver 

of a stroke survivor 
FÖRFATTARE, ÅR, LAND  Fraser, 1999, USA 
SYFTE Studien reflekterar upplevelsen av övergångstiden/ 

förändring för en dotter till en patient med stroke. 
METOD 

 

DELTAGARE 

Intervjuerna i studien var bandade och utskrivna 
ostrukturerade vid longitudinell fallstudie de första 8 
månaderna efter stroken.  

Informell vårdare, n= 1 
RESULTAT Att vara dotter och vårdgivare till en vårdtagare som 

genomgått stroke föreställer ett omställningsskede 
som kan liknas ett kaos. I studien kunde man 
konstatera att fem teman har framkommit som 
skildrar om ändrade relationer, den stegvisa 
förvandlingen från att vara tillmötesgående att ta 
hand om den sjuke till att det blev en tvungen 
situation. Erfarenhet av turbulens i känslor, hopp och 
att ta en dag i taget. Sjuksköterskan i samarbetet med 
anhöriga kan förutse nya möjligheter bortom det 
kaotiska tillfället genom att vara medverkande och 
inrikta sig på det betydelsefulla.    

Artikel 3 
Titel A description of the nursing role in stroke 

rehabilitation. 
FÖRFATTARE, ÅR, LAND  Carlson, Ehrenberg, Ehnfors, 2004, Sverige. 
SYFTE Syftet med undersökningen var att undersöka 

människors erfarenheter av att leva med ätsvårigheter 
efter att de drabbats av stroke. 

METOD 

 

DELTAGARE 

Vårdtagarna intervjuades med öppna intervjuer vid 
två olika tidpunkter ett till två år efter deras sista 
genomgångna stroke. 

N = 3 patienter. Människor med stroke (inskrivna på 
strokeenheten).  

RESULTAT 

 

Upplevelser av ätsvårigheter efter en genomgående 
stroke var en strävan efter att leva ett så normalt liv 
som möjligt, med motiven övergivenhet i närvaro av 
att lära sig själv, upplevelser av förluster och att vara 
osjälvständigt. 
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Artikel 4 
Titel Individually adjusted meals for older people with 

protein-energy malnutrition: a single-case study. 
FÖRFATTARE, ÅR, LAND  Christensson, Ek & Unosson, 2001, Sverige. 
SYFTE Studien skildrade hur de uppfyllde vårdtagarnas 

enskilda näringsbehov, uträknat i energi, via att 
framställ en näringsplan grundade på vårdtagarens 
svårigheter, önskemål samt resurser. 

METOD 

DELTAGARE 

Insamling av data från omvårdnadsjournaler. 

Efter många exklusioner utsågs n = 8 kvinnor samt n 
= 3 män, som utförde hela undersökningen. 
Genomsnittsåldern låg på 84 år. 

RESULTAT Efter undersökningen växte medverkandena markant 
i vikt, armmuskelomkrets, och koncentrationen av 
serum albumin och transthyretin, ökad rörlighet och 
måtten av ADL. 

Artikel 5 
Titel Outcomes of individualised interventions in patients 

with severe eating difficulties. 
FÖRFATTARE, ÅR, LAND  Jacobsson, Axelsson, Österlind & Norberg, 1997, 

Sverige. 
SYFTE Skildra produkterna av enskilda interventioner för 

vårdtagare med svårartade  ätsvårigheterna. 
METOD 

DELTAGARE 

Bandade och utskrivna djupintervjuer. 

Först utsåg man n = 18 vårdtagare, men författarna 
konstaterade att uppföljningsintervjun inte var 
fullständig hos tre av dessa, då de genomfördes per 
telefon, så uteslutandes de från undersökningen. 

RESULTAT Framsteg bland vårdtagarna urskildes särskilt under 
måltider, samt förbättrade munrörelser och 
nutritionsstatus. Vårdtagarna tyckte att de var mer 
tillfredsställda med måltidssituation efter genomfört 
övningen. 
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Artikel 6 
Titel How people with stroke and healthy older people 

experience the eating process. 
FÖRFATTARE, ÅR, LAND  Jacobsson, Axelsson, Österlind, Norberg, 2000, 

Sverige. 
SYFTE Syftet med undersökningen var att skildra individers 

ätsituation, upplevelser av att äta samt munhålans 
funktion, akut efter en stroke i jämförelse med friska 
äldre människor.  

METOD 

 

DELTAGARE 

En semistrukturerad intervju av alla samt en intervju 
under testmåltid, strukturerad deltagande iakttagelse. 
Testmåltid med dem som hade get sitt godkännande.  

Patienter med stroke, n = 30, dessa vårdtagare hade 
insjuknat i stroke för första gången. 

Friska äldre patienter, n= 15, mellan 70- 79 års ålder. 

Stroke verifierad/ bekräftad med CT. 
RESULTAT Av resultatet kunde man konstatera att av dem som 

hade drabbats av stroke hade någon form av 
ätsvårigheten och uttryckte skamkänslor att äta på 
grund av ändrat fysiskt och socialt beteende, 
framförallt på grund av att forsla föda till munhålat 
och sväljningssvårigheter.  
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Artikel 7 
Titel Stroke patients in nursing homes: eating, feeding, 

nutrition and related care. 
FÖRFATTARE, ÅR, LAND  Kumlien & Axelsson, 2002, Sverige. 
SYFTE Författarna granskade ätandet, matningen samt 

nutritionen på omsorgsboendet bland vårdtagare som 
har genomgått en stroke. 

METOD 

DELTAGARE 

Bandade och utskrivna djupintervjuer. 

N = 40 vårdtagare som genomgått en stroke utsågs. 
Samtliga skulle ha bott på omsorgsboendet inte mindre 
än ett år. Vårdtagare som hade fått diagnosen demens 
uteslutandes. Sedan valdes n =30 sjuksköterskor ut av 
dem som hade ansvar för de n = 40 vårdtagarna. 

RESULTAT Med hjälp av en manifest innehållsanalys kunde 
författarna upptäck tre olika teman;  

Assistans under måltid relaterat till att behärska att 
kommunicera, kognition, ADL och olika 
hälsorubbningar. Granskningar samt sjuksköterskornas 
berättelser av ätsvårigheten och relaterad omsorg. 
Bedömning av sjuksköterskornas berättelser av 
näringstillförsel och relaterad omsorg. 

Artikel 8 
Titel An exploration of nutrition and eating disabilities in 

relation to quality of life at 6 months post-stroke. 
FÖRFATTARE, ÅR, LAND  Perry & Mclaren, 2004, England. 
SYFTE Att kontrollera ätsvårigheterna sex månader efter 

genomgående stroke i relation till diet. 
METOD 

DELTAGARE 

Intervjuer av Engelsktalande.  

N = 206 överlevande strokepatienter sex månader efter 
insjuknandet. 

RESULTAT Författarna hade identifierat en mäng stroke relaterade 
ätsvårigheter. De mesta var arm-, tugg-, svälj-, visuella 
svårigheter och kommunikationssvårigheter.  
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Artikel 9 
Titel Coping and adaptation at six months after stroke: 

experiences with eating disabilities. 
FÖRFATTARE, ÅR, LAND  Perry& Mclaren, 2003 a, England. 
SYFTE Var att belysa ätrelaterade aspekter efter en stroke då 

författaren påträffat att det var utforskat i lite 
omfattning.  

METOD 

DELTAGARE 

Semistrukturerade inspelade intervjuer i sina hem. 

En kohort av n = 430 individer i det akuta skedet 
följdes upp. 

N = 324 individer som överlevt stroke sex månader 
efter insjuknandet. Totalt deltog  n = 206 personer. 

RESULTAT Författarna hade identifierat två stora teman ”att återgå 
till det normala” och ”att anpassa sig”. 

Artikel 10 
Titel Nutritional support in acute stroke: the impact of 

evidence- based guidelines. 
FÖRFATTARE, ÅR, LAND  Perry& Mclaren, 2003 b, England. 
SYFTE Var att belysa och granska vikten av evidensbaserade 

riktlinjer av näringsintaget kunde användas efter en 
akut stroke.   

METOD 

DELTAGARE 

Medverkan iakttagelser och bedömningsformulär med 
öppna frågor och mycket feedback till medverkandena. 

N = 200 + 200 individer i det akuta skedet efter en 
stroke.  

RESULTAT Författarna har poängterat hur viktigt det är att 
ätsituationen kontrolleras och granskas i det akuta 
skedet för att individen som insjuknat i stroke ska få ett 
så anpassad näringsintag som möjligt.  

Artikel 11 
Titel Eating difficulties after stroke. 
FÖRFATTARE, ÅR, LAND  Perry & Mclaren, 2003 c, England. 
SYFTE Var att belysa och granska strokeöverlevandes 

upplevelser av ätsituationen  
METOD 

DELTAGARE 

Engelsktalande semistrukturerad inspelad intervju i 
deltagarnas hem. 

N = 206 överlevande strokepatienter sex månader efter 
insjuknandet. 

RESULTAT Författarna ville belysa att ätsituationen och relaterade 
aktiviteter var betydelsefulla aspekter av livet för dessa 
som har överlevt en stroke. Bland annat framkom det 
sociala, psykologiska och fysiska teman. 
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Artikel 12 
Titel Eating difficulties, complications and nursing 

interventions during a period of three month after a 
stroke. 

FÖRFATTARE, ÅR, LAND  Westergren, Ohlsson & Hallberg, 2001 a, Sverige. 

 
SYFTE Skildrade och likställa vårdtagare med och utan 

hjälpbehov vid mattid relaterad till utsträckning av 
hjälpbehov vid måltid, nutritionsstatus och trycksår. De 
undersökte sambandet mellan svårigheter vid måltid, 
nutritionsstatus och trycksår.  

METOD 

 

DELTAGARE 

Katz ADL-index 

Subjektive global assessment (modifierad/ förändrad) 

N = 162 vårdtagare som under ettårsskede inkluderades 
av rehabilitering efter en genomgående stroke vid ett 
specifikt sjukhus inbegreps. Bortfall är inte beskrivet. 
Stroke fastställdes med hjälp av ICD- 9. 

RESULTAT Bland vårdtagarna med hjälpbehov vid minst en 
aktivitet i Katz ADL- index hade 15 % trycksår. Av 
dem som var i behov av hjälp vid mattid hade 19 % 
trycksår som kan likställas med 5 % hos dem som inte 
var i behov av hjälp vid måltid. Bland vårdtagare med 
hjälpbehov vid minst en aktivitet i Katz ADL- index var 
Odds Ration 17, 5 för nutritionsstatus som prediktor för 
trycksår. Flera av de drabbade hade ätsvårigheter och 
kunde inte äta utan assistent. Det var de som inte åt upp 
hela sin portion. Svårigheter av att ta mat på tallriken, 
tranpostera den till munnen, sittposition, förändrad 
äthastighet, manipulering av maten i munhålan, läckage 
av mat igenom mungiporna, tugga- och 
sväljningssvårigheter att öppna och stänga munnen 
samt svagheter.  
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Artikel 13 
Titel Eating difficulties, need for assisted eating, nutritional 

status and pressure ulcers in patients admitted for stroke 
rehabilitation 

FÖRFATTARE, ÅR, LAND  Westergren, Karlsson, Andersson, Ohlsson & Hallberg, 
2001 b, Sverige 

SYFTE Författarens skildra de olika kategorierna av samt 
graden av ätsvårigheten och önskan av assistans under 
måltid, nutritionsstatus samt trycksår hos vårdtagare 
under strokerehabilitering under ett års period. 

METOD 

 

DELTAGARE 

Öppna intervjuer, två intervjuer med var sjuksköterska. 
Observationerna var med hjälp av 
sjukskötepatientinteraktion och 
sjuksköterskedokumentation.  

I undersökningen hade de valt ut n = 162 vårdtagare 
som hade genomgått stroke samt att de var inskrivna för 
strokerehabilitering. 

RESULTAT Ätsvårigheten. efter en genomgående stroke är en 
komplex situation. Svårigheter förekommer bland 
vårdtagare som är både i behov av att matas och de som 
äter på egen hand. Vårdtagare som är inskrivna för 
strokerehabilitering är tvungen att bli systematiskt 
bedömda för att observera om de har ätsvårigheten. 
Insatser är man tvungen att vidta för att underlätta 
födointag framför allt med vårdtagare som har 
ätsvårigheten som riskerar att bli malnutrierade och 
dessutom riskerar att utveckla trycksår. 
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Artikel 14 
Titel Recovering from stroke: a qualitative investigation of 

the role of goal setting in late stroke recovery 
FÖRFATTARE, ÅR, LAND  Lawler, Dowswell, Hearn, Forster & Young 1999 

England. 
SYFTE Studien baserar sig på målsättningens roll i relationen 

Mellan sjuksköterska och strokepatient. 
METOD 

DELTAGARE 

Intervjuer och analys av journaler med hjälp av 
innehållsanalys och Grounded Theory. 

N = 50 
RESULTAT I studien diskuteras olika steg i målsättningsprocessen 

från sjuksköterske- samt patientperspektiv. 
Sjuksköterskor tolkar begreppet målsättning olika, 
gemensamt ses dock problem att hitta en balans 

mellan realistiska mål och de 

begränsningar den individuelle 

strokepatienten har. 

Artikel 15 
Titel The first year of rehabilitation after a stroke – from two 

Perspectives 
FÖRFATTARE, ÅR, LAND  Bendz, 2003, Sverige 
SYFTE Forskarna i studien undersökte de olika sätt som 

strokepatienter och vårdpersonal ser på betydelsen av 
stroke samt den efterföljande rehabiliteringsprocessen. 

METOD 

DELTAGARE 

Journal analys och samt ickestrukturerade intervjuer. 

N =15 samt 3 bortfall. 
RESULTAT Tre huvudsaklig koncept kring stroke och rehabilitering 

identifierades som delas av både vårdtagare samt 
vårdpersonal. Däremot tolkas innebörden av dessa 
koncept olika mellan de två grupperna. 
Vårdpersonalens perspektiv är främst biomedicinskt 
medan vårdtagarnas perspektiv är dels biomedicinskt 
men även socialt och psykologiskt. Målet med 
rehabiliteringen skiljer sig avsevärt mellan 
vårdpersonalen och vårdtagare. 
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Artikel 16 
Titel Living with stroke: a phenomenological study 
FÖRFATTARE, ÅR, LAND  Burton, 2000,England. 
SYFTE Att undersöka hur strokepatienter upplever 

tillfrisknandet/ återhämtningen efter en stroke. 
METOD 

DELTAGARE 

Fenomenologisk studie där innehållsanalys har 
användas för analys av icke- strukturerde intervjuer. 

N =6 samt 2 bortfall. 
RESULTAT Återhämtningen efter en stroke betyder återuppbyggnad 

samt anpassning av fysiska, sociala och känslomässiga 
aspekter av Människans  liv. Två betydelsefulla delar 

av tillfrisknandet togs särskilt upp. 

1. att strokepatienterna fastställde att det inte 
finns ett slut på återhämtningsperioden utan 
stroke är något som är en dela av livet, resten  
av livet.  

2. att vårdtagarna lägger mer vikt på 
återhämtning inom det sociala livet än på 
rehabilitering av lindriga fysiska besvär. 
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