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Abstrakt 
 
Stroke är den största orsaken till handikapp i västvärlden och påverkar 
människor liv mycket plötsligt. Personer som haft en stroke kan återhämta sig 
helt men det finns personer som har måttliga till svåra funktionsnedsättningar 
kvar. Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva personers upplevelser av 
att leva med fysiska funktionsnedsättningar efter stroke. Femton artiklar 
analyserades med kvalitativ innehållsanalys med manifest ansats inspirerad av 
Burnard (1991) och resulterade i fem kategorier: att inte känna igen sig själv; 
att ha svårt att göra det man tidigare tagit för givet; att vara beroende av hjälp; 
att vara isolerad, sysslolös och olycklig; att klara av situationen och tänka 
positivt. Sjuksköterskan kan genom att lyssna på personen och vara öppen för 
deras tankar och känslor skapa en förståelse för personens situation. Det är även 
viktigt att ge information till personen om vad som hänt och över vad som 
kommer att hända. Utifrån detta kan sjuksköterskan sedan stödja och hjälpa 
personen att se och planera sin framtid.      
 

 

 

Nyckelord: stroke, fysiska funktionsnedsättningar, kvalitativstudie, 

litteraturstudie.   
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I vardagen tänker människor inte på hur kroppen fungerar, men när kroppens funktioner 

påverkas av sjukdom medvetandegörs den och dess funktioner på ett nytt sätt. Det som tagits 

för givet i livet och inte reflekterats över blir vi medvetna om. Van Manen (1998) beskriver att 

kroppen är tyst eftersom vi normalt inte reflekterar över eller tar notis om kroppen när vi är 

friska. Men när en persons välbefinnande har försämrats kan denne inte längre ha en 

oreflekterande hållning till kroppen och dess dimensioner av världen. Sjukdom förändrar käns-

lan av självet och kroppen och då medvetandegörs vår egen kropp sådan som den är. Kroppen 

reflekterar över sig själv som en kropp. Kvigne, Gjengedal och Kirkevold, (2001) beskriver 

kroppen som det fundamentala för sammansättningen av livsvärlden och det är basen för alla 

upplevelser. Kroppen beskrivs som ambivalent, den består av en fysisk del och är samtidigt ett 

levande subjekt. Sammansättningen av livsvärlden sker genom meningen av den levda 

kroppens upplevelser i interaktion och kommunikation med andra personer och händelser. 

Livsvärlden förändras när kroppen förändras som vid sjukdom. De skriver vidare att en stroke 

kan leda till en förändring i kroppen, där kroppen förlorar sina normala och omedvetna funk-

tioner. Detta kan leda till att man känner sig som en delad kropp att kroppen inte fungerar 

längre. Dessa förändringar i kroppen utgör en bas för nya upplevelser i interaktion med om-

världen. Det förflutna, nutid och framtiden formar tillsammans en ny livsvärld.   

 

En stroke kan som det beskrivs i Mitchell och Moore (2004) påverka människors liv mycket 

plötsligt. Människor som haft en stroke beskriver den enorma chocken och de många 

förlusterna som de måste utstå som följd. Stroke är den största orsaken till handikapp i 

västvärlden. En tredjedel av de personer som haft stroke återhämtar sig bra, en tredjedel har 

måttliga till svåra funktionsnedsättningar och en tredjedel dör inom ett år. Medicinskt 

definieras stroke som karaktäriserat av hastigt utvecklade kliniska symtom och/eller tecken på 

fokala, ibland globala bortfall av hjärnans funktioner med symtom som varar längre än 24 

timmar eller leder till döden. En TIA (Transient Ischaemic Attack) skiljer sig från en stroke 

genom att symtom varar mindre än 24 timmar, men ska aldrig ignoreras eftersom den är ett 

tecken på att personen har hög risk att utveckla stroke. Författarna upplyser också om att 

riskfaktorerna för stroke är rökning, hypertoni, förhöjda blodfetter, fetma, diabetes, 

hyperlipidemi, alkoholmissbruk och lite fysisk aktivitet. Om man tidigare har haft en stroke 

eller TIA är det större risk att man får det igen. Förlust av social kontakt kan även öka risken 

för att drabbas av stroke. Yin Wong et. al. (2006) skriver att stroke är den ledande orsaken till 

död, sjukhusvistelse och neurologiskt handikapp, detta förenat med sämre livskvalitet. 

Ahangar, Vaghefi och Ramaezani (2005) beskriver stroke som den mest betydande sjukdomen 
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för äldre personer eftersom den leder till livsförändringar och handikapp. Vården av fysiska 

och mentala handikapp efter en stroke utgör de största kostnaderna inom vården. Män drabbas 

40 % mer än kvinnor av stroke. Världshälsoorganisationen (World Health Organisation, 2006) 

definierar Stroke som ett hastigt fortskridande av kliniska tecken i form av störningar i den 

cerebrala funktionen som varar i mer än 24 timmar eller leder till döden. 

 

Det finns enligt Mitchell och Moore (2004) 2 typer av stroke, ischemisk och den som är 

orsakad av blödning. Ischemisk stroke står för 85 % av fallen och uppkommer genom att 

blodflödet hindras i ett blodkärl i hjärnan. Denna form orsakas av tromboser eller emboli och 

den otillräckliga blodförsörjningen skapar då ischemi vilket gör att hjärncellerna dör i det 

drabbade området. Den döda hjärnvävnaden benämns som �infarkt�. Stroke orsakad av 

blödning är mer ödesdiger än ichemisk stroke och beror på att ett blodkärl rupturerar och 

blöder i hjärnvävnaden. Blödningen och det åtföljande ödemet gör att trycket i skallen ökar 

vilket kan orsaka koma och död. Personer med stroke har olika symtom, beroende på 

omfattning. Fysiska symtom kommer av att särskilda funktionella delar av cortex tagit skada av 

infarkten eller blödningen.  Vidare beskriver de att vanliga symtom efter en stroke är hemiplegi 

� förlamning av lemmar på en sida av kroppen, hemipares � svaghet hos en sida av kroppen, 

känselbortfall, kognitiva problem, dysfagi � problem att svälja, dysfasi och afasi � språkliga 

svårigheter, dysartri � motoriska språkliga svårigheter, smärta, reducerad medvetenhet eller 

koma, depression, viso-spatiala uppfattningsproblem, urin- och fekal inkontinens och trötthet.  

 

O´Conell et al. (2001) beskriver i sin studie att de som drabbas av stroke upplever det som en 

hastigt påkommen händelse som rubbar alla delar i livet. Flera trodde att det var slutet på livet. 

Att vakna upp på sjukhuset beskrevs som en chock, det enda de mindes var att de kände sig lite 

konstig innan de försvann och blev medvetslösa. Livet förändrades helt och vändes upp och 

ned och det krävdes att �starta om på nytt�. För några är förändringen särskilt ödeläggande 

medan det för några verkar mindre problematiskt.  

 

 Sjödahl, Gard och Jarnlo (2004) förklarar att unga personer som amputerat ett ben upplever sig 

hjälplösa och beroende av hjälp från andra. De kände även frustration och irritation över den 

nya situationen, att den ena dagen ha varit uppe och ordnat med saker till den andra dagen att 

ligga på sjukhuset och inte kunna göra någonting. De tyckte det var väldigt jobbigt att inte 

kunna ta hand om sig själv. Kroppen kändes främmande och obekväm. Kroppsbilden 
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förändrades och de tyckte att de hade blivit en annan person.  Personerna upplevde också att de 

hade förlorat friheten att röra på sig och de kände sig begränsade när de rörde på sig.  

 

Personer som haft stroke har även de ofta funktionsbortfall och vi vill ta reda på hur de 

upplever detta, eftersom de är en stor grupp och det finns lite kvalitativ forskning just kring 

deras upplevelser av funktionsbortfall. Genom att ta del av dessa personers berättelser får vi en 

förståelse för situationen och kan bemöta dem på ett bra sätt och ge dem den omvårdnad och 

stöd de behöver. Detta beskriver Kvigne, Gjengedal och Kirkevold, (2001) att genom att lyssna 

på patienten och försöka föreställa sig förändringen i deras livsvärld skapas en förståelse för 

patientens upplevelser. I omvårdnadsarbetet är detta en mycket viktig del och grunden för att 

kunna ge en god omvårdnad.  

 

Syfte 
Syftet med denna studie var att beskriva personers upplevelser av att leva med fysiska 

funktionsnedsättningar efter stroke.  

 

Metod  
Litteratursökning 

De vetenskapliga artiklarna till denna studie hittade vi i databaserna: Chinahl, Medline och 

Academic search. Ingen begränsning i sökandet vad gäller årtal gjordes men dock skulle 

artiklarna vara peer-reviewed, kvalitativa och svara mot syftet. Vi använde sökorden: stroke, 

cerebral vascular accident, cerebral vascular disorder, experience, life- experience, sequelae, 

paraplegia, paresis, patient, narrative, qualitative. Dessa sökord användes i olika 

kombinationer. Willman, Stoltz och Bahtsevanis (2006, s.63- 66) påpekar att det är bra att 

använda thesaurus och meSH-termer för att få fram rätt sökord i olika databaser, vilket vi 

använt oss av. Vi använde de booleska sökoperatorerna AND, OR och NOT för att effektivt 

kombinera söktermerna med varandra. Antalet artiklar som vi fick fram via sökorden var 393. 

De funna artiklarnas abstrakt lästes igenom för att vara säker på att de svarade mot syftet. För 

att finna ytterligare dokument utnyttjades de funna artiklarnas referenslistor. Vi fick fram 22 

artiklar som svarade mot syftet, men 15 valdes in att ingå i vår analys. En artikel av de 22 

valdes bort för den hade för dålig kvalitet då det inte fanns ett klart syfte, det saknades 

metodbeskrivning på analysen, inget etiskt resonemang och resultatet var otydligt beskrivet. De 

övriga som inte ingick i analysen var beställda artiklar som ankom för sent och vi ansåg att vi 

hade nog med material för analys. De 15 artiklarna som valdes ut att ingå i analysen hade 
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material för analys. De 15 artiklarna som valdes ut att ingå i analysen hade kvalitetsbedömts 

och granskats kritiskt enligt Willman, Stoltz och Bahtsevanis (2006, s.156) 

kvalitetsbedömningsbilaga, med synpunkter på vilken typ av studie, om resultatet är 

tillförlitligt, etiskt resonemang, vad studien visar för resultat och vilket kvalitetsbetyg studien 

har. 13 artiklar hade hög kvalitet och två medel. I de som hade medel kvalitet fanns i den ena 

artikeln inte exkluderingen beskriven eller etiskt resonemang och i den andra artikeln fanns det 

inte heller något etiskt resonemang och ingen tydlig avgränsning av problemet.    

 

Tabell 1. Översikt av litteratursökning.  

Upplevelser av att leva med fysiska funktionsnedsättningar efter stroke  

Medline 2006- 09- 07 

Söknr. Sökord Antal träffar 

1 Cerebral vascular accident 37057 

2 Cerebral vascular accident AND 

experience 

882 

3 Cerebral vascular accident AND 

experience AND patient 

321 

4 Cerebral vascular accident AND 

experience and patient AND seque-

lae 

90 

5 Cerebral vascular accident AND 

experience AND patient AND 

sequelae AND qualitative 

 

3 

6 Cerebral vascular accident AND 

experience AND sequelae AND 

qualitative 

6 

Cinahl 2006-09-07   

Söknr. Sökord Antal träffar 

1 Stroke OR cerebral vascular disor-

der OR cerebral vascular accident 

20491 

2 Experience OR life-experience 

 

 

62801 
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3 Stroke OR cerebral vascular disor-

der OR cerebral vascular accident 

AND Experience 

OR life-experience 

  

2721 

4 Sequelae OR paraplegia 

OR paresis 

6561 

5 Patient* AND narrative* 

OR qualitative 

34617 

6 Stroke OR cerebral vascular disor-

der OR cerebral vascular accident 

AND Experience 

OR life-experience AND Sequelae 

OR paraplegia OR paresis 

AND Patient* AND narrative* 

OR qualitative 

47 

Academic search 2006- 09- 07 

Söknr. Sökord Antal träffar 

1 Stroke 8917 

2 Experience 79386 

3 Patient 228275 

4 Stroke AND experience AND 

patient 

205 

5 Sequelae 1643 

6 Stroke AND experience AND 

patient AND sequelae 

4 

7 Qualitative study 3002 

8 Stroke AND experience AND 

patient AND qualitative study 

10 

Cinahl 2006- 09- 10 

Söknr. Sökord Antal träffar 

1 Cerebral vascular accident 16584 

2 Life- experience 5176 

3 Cerebral vascular accident AND 

life- experience 

15 

4 Stroke- patient 547 

5 Stroke patient AND life- experi-

ence and cerebral vascular acci-

dent. 

1 

6 Qualitative studies 22520 
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7 Qualitative studies AND life- ex-

perience AND cerebral vascular 

accident  

8 

8 Paraplegia/ paralysis 3661 

9 Paraplegia/ paralysis AND qualita-

tive- studies AND life- experience 

AND cerebral vascular accident.  

1 

 

Analys 

Analysmetoden som användes var manifest kvalitativ innehållsanalys. Enligt Polit & Beck 

(2004, s. 580, 714) är innehållsanalys en organiserad process där man analyserar narrativ, 

kvalitativ information och identifierar teman och mönster. Burnard (1991) har en stegvis metod 

för kvalitativ innehållsanalys. Vi inspirerades av den metoden och detta innebar att vi först 

läste igenom materialet och fördjupade oss i den. Sedan läste vi igenom artikeln igen och 

markerade de textenheter som motsvarade syftet. Dessa textenheter kodades för att lättare hitta 

tillbaka till artikeln och kontrollera så textenheterna stämde överens med det vi kommit fram 

till. Sedan kondenserades och kategoriserades textenheterna. Kategoriseringen skedde stegvis 

tills kategorierna inte gick att sammanföra mer, utan det kvarstod några kategorier som var vitt 

skilda från varandra. För att kontrollera så att kategorierna var övergripande gick vi tillbaka till 

originaltexten.     

    

Tabell 2. Översikt av artiklar som ingår i analysen.  

Författare Typ av 
studie 

Deltagare Metod Huvudfynd Kvalite
t 

Backe, M. et 
al.  
(1996) 

Kvalitativ 6 deltagare, 4 
män och 2 
kvinnor. 

Intervjuer, 
fenomenologisk 
innehållsanalys  

Kroppsförändringar efter 
stroke leder till både fysiska 
och psykologiska trauman 
och kan beskrivas som en 
personlig katastrof.  
  

Hög 

Bendz M. 
(2003) 

Kvalitativ 15 deltagare, 
6 kvinnor och 
9 män. 

Öppna intervjuer, 
fenomenologisk 
innehållsanalys.  

En bra rehabilitering måste 
baseras på uppfattningen 
om vad detta innebär för 
dem som haft en stroke. 
Tillsammans ska patienten 
och vårdpersonalen sätta 
upp mål för rehabiliteringen 
 

Hög 
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Bruun-Wyller, 
T. et. al. 
(1999)  

Kvalitativ 6 deltagare, 4 
män och 2 
kvinnor. 

Semi-strukturerad 
analys, tolkande 
tematisk kvalitativ 
innehållsanalys. 

Reducerad livskvalitet var 
ett resultat av hur individen 
tolkade och värderade 
förändringar. Det var 
avgörande om personen 
jämförde det nuvarande 
med innan stroke.  
 

Hög- 

Burton C. R. 
(2000) 

Kvalitativ 6 deltagare, 2 
män och 4 
kvinnor. 

Ostrukturerade och 
uppföljande 
intervjuer, 
fenomenologisk 
innehållsanalys. 

Återhämtningen från stroke 
involverade omstrukturering 
och bearbetning av fysiska, 
sociala och emotionella 
aspekter i det individuella 
livet.  
   

Hög 

Carlsson, E. et 
al. 
(2004) 

Kvalitativ 3 deltagare, 2 
män och 1 
kvinna. 

Öppna intervjuer 
och deltagande 
observationer. 
Fenomenologisk 
innehållsanalys. 

Deltagarna som hade 
problem med att äta 
upplevde att de fick lite stöd 
av vård personal, de blev 
lämnade ensamma att klara 
av svårigheterna vid ätning 
och måltidsaktiviteter.  
 

Hög 

Doolittle, N. 
D. 
(1991) 

Kvalitativ 13 deltagare, 
8 män och 5 
kvinnor. 

Strukturerade och 
ostrukturerade 
intervjuer. 
Innehållsanalys. 

Personerna i studien kände 
sig chockade över den 
snabba kroppsliga 
orörligheten. Förlust av 
kontroll över kroppsliga 
rörelser och rädsla gjorde så 
de blev passiva och kroppen 
sågs som ett objekt. 
 

Medel 

Dowswell, G. 
et al. 
(2000) 

Kvalitativ 30 patienter 
och 15 
vårdgivare. 

Semi-strukturerade 
intervjuer. 
Kvalitativ 
innehållsanalys. 

Patienter och vårdgivares 
beskrivningar av 
återhämtningsprocessen 
vilka uppfattades som 
graden av överenstämmelse 
med livet innan stroke. 
Patienter hade individuella 
mått att bedöma sin 
återhämtning. 
 

Medel 

Häggström T. 
et al. 
(1994) 

Kvalitativ 29 deltagare, 
19 män och 
10 kvinnor. 

Semistrukturerade 
intervjuer, 
obsevationer. 
Fenomenologisk 
hermeneutisk 
analysmetod 

Personers upplevelser av att 
leva med följder efter stroke 
beskrevs som osäkerhet, 
ledsamhet och beklagande, 
tacksamhet, hoppfullhet, att 
vara nöjd och att vara 
isolerad.  
 

Hög 

Jacobsson C. 
et al. 
(2000) 

Kvantitativ/k
valitativ 

30 deltagare,  
13 kvinnor 
och 17 män. 

Observationer och 
semi-strukturerade 
intervjuer. 
Strukturerade 
kvantitativa 
analyser, kvalitativ 
innehållsanalys. 
  

De flesta deltagarna hade 
något problem med att äta 
och uttryckte känslor av 
rädsla och skam kring 
ätandet och ändrat fysiskt 
och socialt sätt att te sig.  

Hög 
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Kirkevold M.  
(2002) 

Kvalitativ 9 deltagare, 6 
män och 3 
kvinnor. 

Djupgående 
semistrukturerade 
intervjuer. 
Hermeneutisk 
analysmetod.  

Att få en stroke beskrivs 
som en psykosocial kris. 
Anpassningsprocessen 
innebär ett hårt fysiskt och 
psykosocialt arbete för 
patienten. Att förstå 
sjukdomen och dess 
konsekvenser är svårt och 
tar tid.  
 

Hög 

Kvigne K. et 
al. 
(2004) 

Kvalitativ 25 deltagare, Djupgående 
intervjuer, 
fenomenologisk 
analysmetod.  

Det fanns en långvarig 
kamp för att fortsätta livet 
och bibehålla sin självbild, 
kampen relaterade i hög 
grad till djupt rotade 
identiteter som mödrar, 
hustrur, mor/farmödrar och 
husfruar. 
 

Hög 

Murray C.D. 
et al. 
(2004) 

Kvalitativ 10 deltagare, 
4 män och 6 
kvinnor. 

Kvalitativa, 
djupgående semi-
strukturerade 
intervjuer. 
Tolkande 
fenomenologisk 
analys. 

Deltagarna hade ofta 
svårigheter att anpassa sig 
psykologiskt till fysiska 
bortfall, de hyste särskilt 
bekymmer för att vara 
duglig och kunna fortsätta 
ha relationer och blev ofta 
socialt tillbakadragna. 
  

Hög 

Nilsson I. et 
al.  
(1997) 

Kvalitativ 10 deltagare, 
9 män och 1 
kvinna.  

Öppna narrativa 
intervjuer. 
Fenomenologisk 
hermeneutisk 
analysmetod. 

Att vara med om en stroke 
orsakade kris i alla lägen, 
krisens svårighetsgrad var 
beroende av restillstånden 
efter stroke hos personerna 
och i vilken livsfas 
personerna befann sig i.  
 

Hög - 

Pound P. et al. 
(1998) 

Kvalitativ 40 deltagare, 
21 män och 
10 kvinnor. 

Semi-strukturerade 
djupa intervjuer, 
kvalitativ 
innehållsanalys. 

Stroke hade påverkat 
deltagarnas liv på många 
sätt. På alla områden 
beskrev de förlusten av 
social kontakt, förlust av 
högt värderade roller som 
hört samman med de 
dagliga funktionerna. 
 

Hög 

Rittman M. et 
al. 
(2004) 

Kvalitativ 51 manliga 
deltagare. 

Semistrukturerade 
intervjuer. 
Grounded theory 
analysmetod.  

De som varit med om en 
stroke beskriver upplevelser 
relaterat till förändringen av 
livet och förändrad känsla 
av sig själv på grund av 
funktionella svårigheter och 
rubbningar av kroppen som 
de tagit för given. 
      

Hög 
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Resultat 
I analysen kom vi fram till 5 slutkategorier som presenteras i tabell 3. Kategorierna presenteras 

här efter med brödtext som sammanfattande beskriver innehållet i kategorin. Innehållet i 

kategorin styrks med citat på originalspråk från de analyserade artiklarna.    

 
Tabell 3. Översikt över kategorier. 
Kategorier 
Att inte känna igen sig själv 
 
Att ha svårt att göra det man tidigare tagit för givet. 
  
Att vara beroende av hjälp 
 
Att vara isolerad, sysslolös och olycklig 
 
Att klara av situationen och tänka positivt 
 

 
 

Att inte känna igen sig själv 

Personerna som varit med om en stroke saknade normala funktioner och de upplevde konstiga 

förnimmelser och deras kroppar reagerade på sätt som den inte gjort förr. Delar av kroppen 

lydde inte och de kände sig stela och konstiga (Bendz, 2003). Vid en stroke upplevde personer 

att kroppen hade förändrats mycket, att den inte lydde signaler som tidigare varit självklara 

(Backe, Larsson & Fridlund, 1996). Jacobsson, Axelsson, Österlind och Norberg (2000) 

beskrev att patienter med stroke kände sig låsta i en okontrollerbar situation och de försökte 

hela tiden att tolka de nya och annorlunda signalerna från kroppen och bemästra dem. Det 

kroppsliga sönderfallet efter stroke beskrevs också som identitetsförvirring och personer kunde 

objektifiera delar av kroppen.  

 

It felt funny, one felt as if being somewhat half�it was as if one part didn´t  func-
tion�it was just gone. (Backe et al. 1996, p.289).      

 

Förlusterna efter stroke var så sammanflätade med självbilden att det var svårt att komma över 

dem. Personerna kände sig ofta distanserad till det nya �jaget�, att deras personlighet kändes 

främmande för dem (Murray & Harrison, 2004). Många saknade enligt Pound, Gompertz och 

Ebrahim (1998) stoltheten över kroppen och sättet att röra sig. Detta medförde en förändring 

och splittring i självbilden. 
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It´s hard struggling with the loss of me especially the strong, capable and always 
caregiver me. (Murray & Harrison, 2004, p. 811). 

   

Deltagarna i Rittman et al.(2004) beskrev att konsekvenserna efter stroke innebar att sakna sin 

funktionella roll och känslan av sig själv som en produktiv person. Den fysiska inkapaciteten 

gav förändringar i den funktionella rollen och skapade konflikter i familjen. Personerna kände 

sig inte som att de var som tidigare. Pound et al. (1998) redogjorde för att personerna många 

gånger skämdes över sina funktionsnedsättningar och tyckte det var pinsamt att bli betraktad 

som hjälplös.  

 

What is left if you can´t care for your family as you have done throughout life, 
not even care for your self ?...... That person can´t be me! (Häggström, Axelsson 
& Norberg, 1994, p.332).  

 

Att ha svårt att göra det man tidigare tagit för givet. 

Personer beskrev en splittring och oförmåga att utföra viktiga göromål och sina dagliga rutiner 

som att tvätta sig, bada och klä sig. De dagliga aktiviteterna som man tagit för givna blev 

problematiska och tog längre tid att utföra. Det upplevdes besvärande att inte kunna göra de 

saker man tidigare gjort. Många upplevde även en förlust i att inte kunna fortsätta med sina 

fritidsaktiviteter och saker som de tyckte om att utföra (Pound et al., 1998; Rittman et al., 

2004). Den kroppsliga förändringen påverkade livssituationen och en person kunde inte längre 

delta i situationer och händelser som var viktiga. Personen kunde inte hantera saker och hålla 

på med intressen som förr som att stöpa tenn (Bruun Wyller & Kirkevold, 1999).   

 

 I can´t do things like I want to do ´em. I gets a little bit shook up, you know?...I 
gets angry at myself. (Rittman et al. 2004, p.264).  

 

De vardagliga göromålen var utmanande särskilt hushållsgöromål som av många beskrevs som 

mycket svåra. Att fullgöra planerna för dagen hade blivit en tilltagande kamp (Kvigne, 

Kirkevold & Gjengedal, 2004). Enligt Nilsson, Jansson och Norberg (1997) var förlusten av 

kompetens svår för individerna. Saker som tidigare var lätt att göra, upptog nu all deras kon-

centration och styrka och ändå kunde många saker inte utföras.  

 

You find something new every day that you can´t do. (Rittman et al. 2004, p.263). 
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I studierna Doolittle (1991); Kvigne et al (2004); Rittman et al. (2004); Pound et al. (1998) och 

Dowswell, Lawler, Dowswell, Young, Forster & Hearn, (2000) beskriver informanterna att det 

är svårt och frustrerande att utföra aktiviteterna för att de tar längre tid mot förut.  

   

This is why I´m so frustrated�everything I do, I´m so slow to what I used to be. 
(Dowswell et al., 2000 p.512) 

        

Att vara beroende av hjälp 

De kroppsliga funktionsförlusterna efter stroke resulterade i att livet blev mindre betydelsefullt 

för personerna och gjorde dem mer eller mindre beroende av andra. (Carlsson, Ehrenberg & 

Ehnfors, 2004; Doolittle, 1991). Rittman et al. (2004); Pound et al. (1998) och Backe et al. 

(1996) beskriver i sina studier att personernas liv hade förändrats mycket efter stroke eftersom 

de hade blivit beroende av andra och behövde hjälp att utföra daglig vård och aktiviteter. Detta 

upplevdes som att oberoendet hade tagits ifrån dem och att vara beroende av andra vägde tungt 

på sinnet.   

 

�it´s negative, I´ve become dependent on people all the time, I can´t very well 
take care of myself, I can´t carry out different things, I´m like a 2-year old. 
(Backe et al., 1996, p.290)  

 

Kvigne et al (2004) redogjorde för att vissa personer upplevde att de inte fick tillräckligt med 

hjälp från allmänheten eller närstående. Vissa personer blev motsagda när de behövde hjälp och 

kände sig överkörda och missförstådda. Som motsats fanns det också personer som erhöll god 

hjälp och kände sig tacksam för all hjälp de fick. 

 

�when she expressed her need for help with housework, the public service offi-
cer and the home help argued  against her . She felt that they didn´t understand 
her situation and didn´t concider her worthy of help.(Kvigne et al., 2004, p.381).  

 

Att vara isolerad, sysslolös och olycklig 

Många upplevde det som det huvudsakliga problemet att ha svårigheter att lämna huset, detta 

kunde bero på att bostaden inta anpassats efter deras nya behov. Konsekvenserna av att inte 

kunna gå ut var att gå miste om vanliga men högt värderade aktiviteter och social gemenskap, 

vilket många längtade efter. Ett flertal beskrev sig som olycklig över att inte kunna gå ut, de 

kände sig fängslade och hade lika gärna kunnat vara döda (Pound et al., (1998).  
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That´s the worst thing I find, because I´m not down there, I´m not underneath am 
I , six feet? That´s the worst thing. (Pound et al., 1998, p.341). 
 
�I´m dying to sit out there when the summer does come. I don´t want to sit in the 
passage. I want to sit out in the open, know what I mean? The man next door sits, 
you know, and we can have a little talkwhile we´re sitting out there. (Pound et al., 
1998, p.340). 

   

Andra personer beskrev sig som isolerade eller fast i en bur. De kände sig bundna till stolen 

eller sängen på grund av sina funktionsnedsättningar. Att bara sitta och inte ha något att göra 

reducerar livskvalitén, tiden går långsamt vid sysslolöshet. Det beskrevs också som att lyckan 

tog slut när man bara kunde sitta i en stol. (Burton, 2000; Häggström et al., 1994; Rittman et 

al., 2004). 

 

I always feel that I´m just stuck in this chair, waiting for something to happen. It´s 
really difficult. (Burton, 2000, p.307).  

 

Många kände förtvivlan och frustration över att återhämtningen gick så sakta och över att alltid 

behöva vara på samma ställe utan att kunna ta sig dit de ville. Detta framkallade reflektioner 

över sitt tidigare liv (Burton, 2000). Bruun Wyller och Kirkevold (1999) beskrev att personerna 

kände att det varit bättre att drabbas av något som kanske kunnat bli återställt. Det hade varit 

bättre att bryta båda benen än att drabbas av stroke. Enligt Backe et al. (1996) leder 

funktionsbortfall till oro för framtiden och sorg över att kanske aldrig kunna göra vissa saker. 

De kände sig även ledsen över att förlora kontakten med vänner och bekanta.  

 

I´ve lost the capability�that makes me very sad and then there are a lot of friends 
and acquaintances with whom one loses contact. (Backe et al., 1996, p.289- 290).   

 

Att klara av situationen och tänka positivt. 

Trots fysiska funktionsbortfall var det många som ändå var optimistiska och beslutna att göra det bästa 

av situationen. De använde sin skadade kropp på ett annat sätt för att klara av de dagliga aktiviteterna. 

De försökte tänka positivt och smart och lät inte det negativa ta över. Genom att vara på bra humör 

hjälpte det dem att gå vidare. (Kvigne et al., 2004). Detta beskrevs även i Kirkevold (2002) att 

personerna inte gav upp utan använde sin fantasi för att utföra sakar på ett annat sätt.  

 

I try new ways of doing things- the clue is to use your imagination and not give 
up. (Kirkevold, 2002, p.895).  
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En del ansågs sig i stort nöjd med livet, trots besvärliga brister som förlamningar. De jämförde 

sig med andra patienter som drabbats hårdare av stroke och hur det var omedelbart efter 

stroken. Vissa beskrev sin hälsostatus som att livet förändras med åldern och att man måste ge 

efter för förändringar i funktion och förmågor och därför inte betraktade sitt nuvarande liv som 

dåligt (Bruun Wyller & Kirkevold, 1999).  

 

The patient admitted to having bodily consequences following the stroke and re-
garded them as �a pity�. However, this did not  lead him to conclude that his life 
was unsatisfying and degraded. He was still generally satisfied with life. (Bruun 
Wyller & Kirkevold, 1999, p.156).  

 

Personerna var medvetna om obehagliga kroppssignaler och begränsningar men de flesta 

strävade efter tillfrisknande (Jacobsson et al., 2000). I Kirkevold (2002) och Nilsson et al. 

(1997) beskrivs att personerna hoppades på att kunna återgå till sin tidigare funktionsförmåga. 

Förbättringar i de fysiska funktionerna gjorde så personerna hoppades på att kunna träna upp 

sig till som de var tidigare.  

 

The symptoms will disappear day by day�I expect that I will return to my former 
state. (Kirkevold, 2002, p.893).  

 

Diskussion 
Syftet med vår litteraturstudie var att beskriva personers upplevelser av att leva med fysiska 

funktionsnedsättningar efter stroke. Analysen resulterade i följande kategorier: Att inte känna 

igen sig själv; Att ha svårt att göra saker man vill; Att vara beroende av hjälp; Att vara isolerad, 

sysslolös och olycklig; Att klara av situationen och tänka positivt. I resultatet framkom att 

personer hade svårt att identifiera sig med sina förändrade kroppar och att de skämdes över hur 

de tedde sig. Deras personlighet kändes främmande och de saknade sin funktionella roll. 

Vidare visade det att personerna hade svårt att utföra det som de tidigare tagit för givet som 

dagliga aktiviteter och intressen. Personerna kände sig beroende av andra i det dagliga livet. 

Det framkom även att de kände sig isolerade eftersom de hade svårigheter att röra på sig med 

negativa känslor som följd. Trots funktionsbortfall var många optimistiska och lät inte det 

negativa ta över.    

 

I kategorin att inte känna igen sig själv framkom det att personer efter stroke fann det svårt att 

identifiera sig med sin förändrade kropp och den förändringen ledde till en rubbning av 
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personernas roller. Liknande resultat framkommer i Thorén- Jönsson och Möller (1999) där 

personer med muskelsvaghet och svårigheter att kontrollera sin kropp efter polio tycker att de 

har förlorat den personliga kroppen. Att förlora den egna kroppen är som att förlora ens 

föräldrar. De beskriver den förändrade kroppen som att döden har varit på visit och kroppen ses 

inte som ens vän. När personerna såg sig i spegeln blev de nedstämda eftersom de inte hade 

integrerat invaliditeten i sin egen bild av kroppen. Personer med parkinson sjukdom i Charlton 

(2002) upplever också effekterna av sjukdomen som ett hot mot deras identitet, antingen 

genom att bli stämplad som en person med handikapp eller sjukdom, eller genom att erkänna 

att de inte längre kan fungera som de tidigare brukat. Som det står i Salick och Auerbach 

(2006) upplevs det chockerande att förlora sitt fysiska jag vid invaliditet. Personer som blivit 

amputerade beskriver att de känner en stark känsla av att sakna något som borde ha funnits där. 

Det fysiska handikappet är synligt för omvärlden och personerna märker att det skapar oro hos 

andra vilket gör att de drar sig undan från sociala sammanhang. En försämrad självbild kan 

hindra ett socialt liv. 

 

I vår litteraturstudie framkom det att den förändrade kroppen ledde till att personernas roll 

förändrades. I Ferguson, Richie och Gomez (2004) framkommer det att personerna behöver 

bearbeta sina respektive roller och status i familjen och samhället. Samhällets barriärer spelar 

en stor roll för om personerna känner sig värdefulla både som medlemmar i familjen eller 

samhället. Att fullfölja ens roller är värdefullt enligt Thorén- Jönsson och Möller (1999) och 

rollen tar form i den sociala och kulturella miljön och formar en del av personens identitet. I 

både köns- och arbetsroller strävar personerna efter att fullfölja dem, om rollen är viktig för 

personen. De tänjer på begränsningen i deras fysiska kapacitet för att göra det.  

 

Det framkom i vår litteraturstudie att personer skämdes över sina funktionsnedsättningar och 

tyckte det var pinsamt att bli betraktad som hjälplös. Enligt Fukada och Higuchi (2002) är vad 

som främst känns pinsamt i allmänna situationer splittring av det sociala samspelet samt oro för 

vad andra ska tycka. I privata sammanhang känns det pinsamt att förlora självkänslan och 

känna oöverensstämmelse med sin självbild. Thorén- Jönsson och Möller (1999) beskriver att 

personer med resttillstånd efter polio helst vill dölja sina svårigheter att gå för andra. På all-

männa platser beskriver personerna att de helst sitter stilla på ett ställe. De försöker på olika 

sätt att dölja eller gömma för andra att de är handikappade. De beskriver även att de upplever 

att andra personer tittar på dem och på hur de rör sig. 
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I kategorin att ha svårt att göra det man tidigare tagit för givet beskrevs att personer hade 

svårigheter att göra det som de tidigare gjort. Detta beskrivs även i Gustafsson, Persson och 

Amilon (2000) och Gustafsson, Persson och Amilon (2002) att personer som har en akut 

traumatisk hand skada har problem med de dagliga aktiviteterna i livet. De beskriver problem 

med att äta, laga mat, duscha, ta på sig kläder, gå på toalett, skriva, köra bil och shoppa. De 

känner sig irriterade över att även lätta saker blivit svåra att utföra. Hampton och Qin-Hilliard 

(2004) beskriver att personer som har en ryggmärgsskada känner att smärtan hindrar dem från 

att göra saker de vill. De har svårt att sköta sin egen hygien, ta på sig kläder, bada och gå på 

toaletten.   

I vår litteraturstudie framkom det även att personerna hade svårigheter att utöva sina olika 

fritidsaktiviteter. Detta är något som även framkommer i Gustafsson et al. (2000) och Gus-

tafsson et al. (2002) att personerna har svårt att utföra sina fritisaktiviteter som att spela bad-

minton och golf. De har även svårigheter med att reparera huset och hugga ved och dylikt. Det 

är omöjligt för personerna att fortsätta med för dem värdefulla aktiviteter. Thorén- Jönsson och 

Möller (1999) beskriver att personerna har svårt att utföra sina intressen men att de ignorerar de 

nya kroppsliga begränsningarna genom att försöka utföra sina intressen. Detta motiveras trots 

funktionshindret om det är roligt och viljan finns. När detta är utfört känner de sig tillfreds med 

tillvaron.  

 

Att vara beroende av hjälp beskrevs som att personerna var mer beroende av andra i det dagliga 

livet. Detta är något som även framkommer i Gustafsson et al. (2000) att personerna som har en 

traumatisk handskada kände sig mer eller mindre beroende av hjälp från andra för att klara av 

att utföra praktiska saker och problem. Det beskrivs som att det är ett emotionellt problem att 

vara beroende av hjälp från andra eftersom viljan finns att kunna utföra saker själv. Detta 

menar även Gustafsson et al. (2002) att personerna med handskada behöver hjälp från andra 

när praktiska saker och problem har blivit omöjliga att utföra. Hampton och Qin-Hillard (2004) 

beskriver att även personer med ryggmärgsskada är beroende av hjälp från andra i sin närhet 

för att klara av tillvaron. Personerna beskriver att de inte ens kan sköta de enklaste sakerna utan 

hjälp från andra. I Charlton (2002) uttrycks oro bland de med parkinson sjukdom att vara en 

börda för andra på grund av det ökade beroendet och förlusten av rörelseförmåga.  

 

I resultatet framkom att beroendet av andra upplevdes olika, vissa kände att oberoendet hade 

tagits ifrån dem medan andra kände sig tacksamma för den hjälp de fick. I King, Willoughby, 

Specht & Brown (2006) uttrycker personer med ryggmärgsskada värdet av att känna sig 
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oberoende. För mycket praktisk hjälp kan minska en individs känsla av oberoende och 

anpassningsförmåga. Att vara beroende av vård hotar enligt Strandberg & Jansson, (2003) 

identiteten, livet blir inskränkt och allmänt och det är inte ett önskvärt sätt att leva. Att vara 

beroende av vård är en olycklig förlust av självbestämmande och värdighet. I Thorén- Jönsson 

och Möller (1999) beskrivs att personer med resttillstånd efter polio ser det som en risk att vara 

beroende av andra. Detta kan påverka och tära på relationen med närstående samt leda till att 

man tröttar ut varandra eftersom man hela tiden måste ta hänsyn till den andra. I Hampton och 

Qin- Hillard (2004) studie om vuxna med ryggmärgskada framkommer det att personerna är 

tacksamma för den hjälp de får från sina närstående och vänner. Men de beskriver även att 

hjälpen måste vara gemensam. Att en god relation med vänner bygger på att hjälpa varandra.    

 

I kategorin att vara isolerad, sysslolös och olycklig framkom det att personer kände sig 

olyckliga för att de inte kunde röra sig fritt. Detta är något som framkommer i Hampton och 

Qin- Hilliard (2004) att den otillgängliga fysiska miljön begränsade personerna med 

ryggmärgskada att delta i olika sammanhang. Miljön i staden är inte anpassad efter dem som är 

rullstolsburna. Personerna beskriver att de vill kunna ta sig ut från bostaden och komma ut för 

att shoppa utan att behöva bekymra sig för om de kan ta sig in i affären eller om de kan 

använda de allmänna toaletterna. I Thorén- Jönsson och Möller (1999) beskrivs att personer 

med resttillstånd efter polio känner sig isolerade eftersom de har svårigheter att gå. De 

beskriver att de avstår från att gå någonstans för att slippa fundera över hur miljön är och om de 

kan ta sig fram. Detta gör så de helst stannar hemma. Ferguson et al. (2004) menar att det 

betyder mycket för personer att kunna ta sig ut från huset och delta i sociala sammanhang med 

andra människor. Personerna beskriver att det är annorlunda när man kan ta sig ut i världen och 

inte bara sitta hemma. Det är viktigt att ta sig ut och samtala med människor runt omkring, att 

andra vill höra ens åsikter och se ens arbete.  

 

Det finns många likheter mellan vad de som lever med funktionsbortfall efter stroke och de 

som lever med andra kroniska sjukdomar upplever vad gäller att vara isolerad, sysslolös och 

olycklig. För personer som lever med parkinson sjukdom i Charlton (2002) är de fysiska 

symtomen inte bara problematiska utan framkallar också förlägenhet som kan leda till psykiska 

problem och att de drar sig undan socialt. De har det svårt att bära vetskapen om att de har en 

obotlig sjukdom. I Salick och Auerbach (2006) beskriver personer med MS, amputationer, 

synskador och ryggmärgskador chocken och förlusten av sina fysiska förmågor. Efter förlusten 

av fysiska förmågor kan de inte förneka att invaliditeten är verklig. Det här leder till intensiva 
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känslor av psykisk smärta och hopplöshet. När minnen från den gamla världen kolliderar med 

den nya blir personerna deprimerade.   

 

Att klara av situationen och tänka positivt innebar att personerna såg positivt på tillvaron och 

ville klara av situationen trots fysiska funktionsnedsättningar och anpassa sig till sitt nya jag. 

Liknande framkommer i Charlton (2002) att de som lever med parkinson sjukdom jämför sin 

situation med andra som är värre drabbade av sjukdomen och inte tycker att deras egen 

situation är så farlig. De vill inte kasta in handduken, utan bibehålla ett så normalt liv som 

möjligt trots sjukdomen och envist ta vara på det som de har. En del som har parkinson 

sjukdom behåller hoppet och accepterar sjukdomen. Detta beskriver även Ferguson et al. 

(2004) att personer som accepterat sin situation hittar nya sätt att klara av situationen och 

tänker på sina nya roller i samhället, familjen och i arbetet. Det beskrivs vidare att positivt 

tänkande är viktigt för återhämtningen. De ser på saken som att det hade kunnat vara värre eller 

att andra har drabbats värre än en själv. Att enligt Salick och Auerbach (2006) välja att gå 

vidare istället för att känna sig olycklig vid fysiska handikapp som MS, amputation, synskada 

och ryggmärgsskada beskriver ett existentiellt val att gå framåt. Att trots fysiska 

funktionshinder hitta en inre styrka att ta sig igenom svårigheter. Att besluta sig för att ta 

kontroll över livet. Det beskrivs vidare att personer tillmötesgår sina handikapp genom att finna 

alternativa vägar att kompensera för sina fysiska begränsningar och flexibilitet tillåter dem att 

se förmågor istället för oförmågor.    

Detta framkommer även hos dem med traumatisk handskada enligt Gustafsson et al. (2002) att 

personerna försöker se det positiva i tillvaron och fokuserar på det i varje problemsituation.  

Genom att tänka positivt försöker personerna att kompensera de negativa känslorna som 

uppkommer. Vidare beskriver Gustafsson et al. att personerna försöker acceptera situationen 

med lugn och självdistans. Att försöka göra det bästa av situationen och hitta nya sätt att leva 

och låta livet gå vidare.  Reed (2004) beskriver att personer som amputerat ett ben försöker 

utföra saker som de tidigare gjort på ett annat sätt. I Hampton och Qin- Hilliard (2004) 

framkommer det att personerna trots vetskapen om att det inte finns någon behandling som kan 

bota dem så ser de inte bara negativt på livet utan försöker vara nöjd med det som de har. De 

försöker göra det som kan göras och njuta av det som de har nu. 

 

I vår litteraturstudie framkom det att personerna med stroke hoppades på att kunna återgå till 

det som de var tidigare eller att de skulle bli bättre i sina funktioner. Att hoppas eller att se 

positivt på livet och tillvaron är något som framkommer i Hampton och Qin- Hilliards (2004) 
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studie om personer med ryggmärgsskada. Det beskrivs att hoppet hjälper deltagarna att klara av 

sina handikapp och detta leder till att livskvaliteten förbättras. Hoppet är viktigt och 

grundläggande för livskvalitén. I Ferguson et al. (2004) framkommer det att hopp är viktigt för 

personerna som skadats av landminor för att klara av den pågående fysiska anpassningen och 

förändringen i rörlighet. Religiös och spirituell tro bidrar även till en känsla av hoppfullhet. Det 

framkommer vidare att de personer som inte hade en sådan tro kände hopplöshet och 

modlöshet. Salick och Auerbach (2006) menar att lokalisera hopp är viktigt. Känslan av 

hoppfullhet inför framtiden inverkar positivt på förmågan att orka med att leva med 

funktionsbortfall. 

 

Behovet av information efter stroke beskrivs av Röding, Lindström, Malm och Öhman (2003) 

att personer vill ha information om vad som händer i kroppen, varför det hände, om de hade 

kunnat förebygga det på något sätt och vad som kommer att hända efteråt. Det beskrivs även i 

studien att vissa personer upplever att det inte finns någon som lyssnar på dem och bristen på 

information resulterade i att personerna känner det som att de sitter och väntar på att något ska 

hända. Enligt Hilton (2002) är det viktigt att sjuksköterskor förstår personers upplevelser av 

stroke. Genom att förstå personernas upplevelser kan man som sjuksköterska ge stöd under den 

akuta fasen och under rehabiliteringen. Som sjuksköterska ska man ta sig tid att vara med 

personen och vara öppen för deras tankar och känslor. Det är även viktigt att hjälpa personerna 

att planera och se en framtid även som funktionshindrad. Sjuksköterskorna ska även stödja 

återhämtningen genom att hjälpa personerna att bedöma och begränsa vad som är viktigt för 

återhämtningen. Genom att förstå prioriteringen kan sjuksköterskan välja lämpliga interven-

tioner. Att lyssna aktivt är även det ett sätt att stödja personerna, att lyssna på hur processen 

förändras och fortgår. Lyssnandet är en form av validering och demonstrerar det viktiga i 

sjuksköterskors egenskaper att förstå personers upplevelser. I Jaracz och Kozubski (2003) står 

det att stärka support till familjen, behandla depression och reducera fysiskt beroende kan vara 

avgörande faktorer för att förbättra livskvaliteten efter stroke. 

 

Enligt Salick och Auerbach (2006) finns fem steg i processen att anpassa sig vid kroniska 

sjukdomar; diagnos och förkrossning, att välja att gå vidare, återuppbyggnad, införlivande med 

traumat och utvidgning av jaget. Det föreslås att dessa är kliniskt viktiga därför att det skulle 

vara en fördel att följa en begreppsmodell av återhämtningsprocessen efter invaliditet, för att 

kunna identifiera var patienten befinner sig och anpassa interventionerna individuellt. Våra 

resultat av analysen motsätter sig inte de här stegen i anpassningsprocessen. Det framkom 
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tydligt att personerna befann sig olika faser i den här processen. Vissa personer var helt 

förkrossade över vad som hänt dem medan det fanns andra som accepterade den nya 

situationen och sitt nya jag.   

 
Denna litteraturstudie har utförts av två personer och genom samarbete och genom diskussioner 

har vi minskat den påverkan som våra förförståelser har på analysen. Under arbetets gång har 

analysen och uppsatsen presenterats och granskats av handledare som har erfarenhet i kvalitativ 

innehållsanalys. Analysen och resultatet har även bedömts av kurskamrater på seminarier under 

arbetsprocessen. En begränsning i denna studie är att artiklarna har varit på engelska och vi har 

översatt textenheterna till svenska. Eftersom vissa ord och uttryck är svåra att översätta till 

svenska utan att förlora meningen kan det har gjort att en del nyanser missats. Enligt Burnard 

(1991) är det enda säkra sättet att presentera resultat från intervjuer utan någon sorts 

manipulering att lägga fram intervjutexten i sin helhet. Men detta sätt skulle inte vara 

tillfredsställande och läsarna av avskrifterna skulle behöva hitta sina egna sätt att kategorisera 

det som läses. Därför är Burnards metod att analysera kvalitativ information ett sätt som håller 

sig nära original materialet och ändå tillåter kategorier som underlättar för läsaren att förstå 

informationen.         

Vi anser att denna studie är möjlig att göra igen av andra forskare eftersom vi har redogjort hur 

vi gått tillväga, vilken metod vi använt oss av, vilka databaser vi sökt på och med vilka sökord 

samt vilken litteratur vi använt oss av. Resultatet anser vi ger en förståelse för människor även i 

andra situationer som upplever olika former av funktionsbortfall. Vi har även använt data av 

hög kvalitet vilket ökar trovärdigheten i vårat resultat. Enligt Holloway och Wheeler (2002, s. 

254- 255) bedömer forskaren trovärdigheten genom följsamhet, rimliga fynd, överförbarhet och 

bekräftelsebarhet. Överförbarhet innebär att resultaten ska kunna användas i andra 

sammanhang och bekräftelsebarhet innebär att läsaren skall kunna spåra datakällorna.   

 
Det finns få kvalitativa studier som inriktar sig på fysiska aspekter vid stroke. De har istället 

beskrivit generella upplevelser efter stroke.  Däremot har kvantitativa artiklar som regel 

beskrivit enbart de fysiska funktionsbortfallen utan upplevelser. Men människan består inte 

enbart av det fysiska utan består av kropp, själ och ande, därför är det viktigt att ha i åtanke att 

se till alla de här delarna i fortsatta studier. Att ha ett holistiskt tänkande gentemot människan. 

Detta framkommer i Ellis- Hill, Payne och Ward (2000) att drabbas av stroke är något mycket 

mer än bara den fysiska aspekten. Det beskrivs som att stroke påverkar hela personens situation 
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och individens varande. Dale- Stone (2005) menar att personer har fysiska, psykologiska och 

andliga dimensioner och frågor som rör livskvalitet måste ta alla dimensionerna i beräkning.  

 

Slutsatser 
Av studien framgick att personer som haft stroke upplevde olika saker beroende på i vilken fas 

de var i anpassningsprocessen. De kunde uppleva sig otillfreds med tillvaron medan en del 

accepterade den nya situationen. Genom att ta sig tid att vara med personen och vara öppen för 

deras tankar och känslor får sjuksköterskan förståelse för personens situation. De bör hjälpa 

personen att känna hopp och se en framtid även som funktionshindrad. Sjuksköterskan bör 

även ha en helhetssyn gentemot personen. Att människan består av en helhet vilket innefattar 

kropp, själ och ande. Det finns behov av ytterligare och fördjupade kunskaper vad gäller hur 

ålder inverkar på upplevelser av fysiska funktionsnedsättningar. Yngre kanske upplever dessa 

annorlunda än äldre som kan tycka att de hör till åldrandet.     
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