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Sammanfattning 

Bakgrund: Stroke är en folksjukdom som drabbar cirka 20 000-25 000 personer i 

Sverige varje år och leder till syrebrist i hjärnan. De symtom som uppkommer vid en 

stroke varierar beroende på vilken del av hjärnan som skadas Tiden från första symtom 

tills att behandling sätts in har en stor inverkan på hur allvarliga skador det blir. De 

vanligaste symtomen är domning eller förlamning och en lång rehabilitering väntar 

oftast.  

Syfte: Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva personers upplevelser efter att 

ha drabbats av en stroke samt att beskriva undersökningsgrupperna i de valda artiklarna. 

Metod: En beskrivande litteraturstudie som baseras på tolv kvalitativa vetenskapliga 

artiklar. Databaserna Cinahl och Medline via PubMed användes för att söka artiklarna, 

via högskolan i Gävle. 

Huvudresultat: I resultatet presenteras personers upplevelser efter en stroke utifrån 

deras fysiska och psykiska hälsa, samt det sociala livet. Funktionsnedsättningar var den 

vanligaste fysiska förändringen i livet som fick dessa personer att uppleva en psykisk 

påfrestning, bland annat depression, rädsla och förändrad självbild. Det sociala 

nätverket påverkas genom isolering på grund av den fysiska funktionsnedsättningen och 

den psykiska påfrestningen. Totala antalet deltagare i studien var 184 personer vars 

erfarenheter och upplevelser studerades, 53,3% var män och 46,7% var kvinnor.  

Slutsats: Alla personer som drabbats av en stroke upplevde någon form av förändring i 

det dagliga livet. Därför krävs det att vårdpersonalen har kunskap om hur olika 

individer hanterar denna livsförändring. Det kunde vara allt från fysiska, psykiska och 

sociala förändringar. Stödhjälp ansågs varit en viktig del under rehabiliteringsprocessen 

för dessa personer. 

 

 

Nyckelord: Livskvalitet, stroke, patient upplevelse och strokerehabilitering.



 

 

Abstract 
 
Background: Stroke is a widespread disease in Sweden and it affects approximately 20 

000-25 000 persons every year and it leads to oxygen deprivation in the brain. The 

symptoms that are caused by a stroke very depending on which part of the brain that is 

damaged. The time between the first symptoms of a Stroke and the first treatment of the 

disease is another major reason of how serious the damage becomes. The most common 

symptoms are numbness or paralysis and a long time of rehabilitation waits for the 

person that suffers from a stroke.  

Aim To describe people´s experience after having suffered a stroke and to describe the 

included articles study-group..  

Method: A descriptive literature study based on twelve qualitative scientific articles. 

The databases Cihnal and PubMed was used to search the articles, through the 

University of Gävle. 

Results: People's experiences after a stroke based on their physical and mental health, 

their social life are being presented in the results. Movement disabilities was the most 

common physical change in people’s life and also the reason why people experienced 

psychological distress such as depression, fear and a different view of themselves. Their 

social network is affected because of their physical movement disabilities and 

psychological distress. The total amount of people participating in the study was 184 

persons whose experiences were studied, 53, 3% were men and 46, 7 % were women.  

Conclusion: Every person who suffered from a stroke experienced some kind of change 

in their daily life. Therefore, it requires that health professionals have the knowledge of 

how individuals manage this life-changing. It could be anything from physical, 

psychological to social changes in their lives.  Supportive help for the affected people 

has been an important part of the rehabilitation process.  
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1. Introduktion 

1.1 Stroke 
Stroke, även kallat slaganfall, hör till en av de stora folksjukdomarna. I Sverige drabbas 

varje år cirka 20 000-25 000 personer av stroke och cirka 5 000-10 000 personer 

återinsjuknar. Ordet stroke är endast ett samlingsnamn på symtombilden som uppstår då 

en person helt eller delvis drabbas av syrebrist i hjärnan. Det finns två olika typer av 

stroke, den mest förekommande benämns hjärninfarkt och en mindre andel drabbas av 

en hjärnblödning. Det som skiljer en hjärninfarkt och en hjärnblödning åt är att 

infarkten beror på en tilltäppning av ett blodkärl som leder till olika delar av hjärnan 

medan en blödning orsakas av att en artär i hjärnan brister. (Jönsson 2012; Wergeland, 

Ryen & Ødengaard-Olsen 2011). 

 

Oavsett vilken typ av stroke personen drabbas av leder det till syrebrist i hjärnan, vilket 

kallas ischemi. Vilka symtom som uppkommer i samband med stroke beror på vilken 

del av hjärnan som tar skada. De mest förekommande symtomen är domning eller 

förlamning antingen i hela kroppen eller vissa delar av kroppen. De personer som löper 

störst risk att insjukna i stroke är omkring 70-75 år. Denna sjukdom orsakar flest 

vårddagar och är den tredje vanligaste dödsorsaken i Sverige. I de flesta fallen leder 

stroke till funktionsnedsättningar, detta gör att de drabbade personerna får ett stort 

behov av medicinsk behandling, daglig omvårdnad samt rehabilitering för att kunna 

återgå till det vardagliga livet. Andra sjukdomar som högt blodtryck och diabetes samt 

livsstilar som rökning och dåliga kostvanor kan vara bidragande faktorer till att personer 

drabbas av stroke (Jönsson 2012). 

I studierna av Adamit et al. (2015) & Won et al. (2016) framkommer det att 

överlevnaden efter att ha drabbats av en stroke har ökat. Trots detta får många av dessa 

personer bestående funktionsnedsättningar samt psykisk ohälsa. Detta kan vara 

påfrestande för patienter, vårdgivare och samhället. 

 

1.2 Rädda hjärnan och behandling 
Personer som uppvisar symtom som kan tyda på en pågående stroke ska behandlas akut 

och så fort som möjligt infinna sig på ett sjukhus. Desto snabbare detta sker, desto större 

chans finns det att begränsa stroken och dess påverkan på den drabbade personen. Tiden 
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är knapp vid sådana fall och därför går behandlingen och utredningen parallellt 

(Wergeland, Ryen & Ødengaard-Olsen 2011). 

Den akuta behandlingen som ges vid stroke kallas trombolys och löser upp 

eventuella proppar för att återfå cirkulationen i hjärnan. Denna kan ges om tiden från 

första symtom inte överstiger cirka 4,5 timmar. För att få möjlighet att använda denna 

typ av behandling strävas det efter att följa något som kallas rädda hjärnan larm. Detta 

betyder att tiden är viktigt och att det ska gå så snabbt som möjligt från symtomdebut 

till röntgen för att ta reda på vad som hänt och därefter ha möjlighet att sätta in snabb 

behandling (Appelros 2012). 

 

För att den drabbade personen snabbt ska få vård kan omgivningen använda sig av ett så 

kallat AKUT-test. Detta test går igenom kroppsfunktioner för att så snabbt som möjligt 

kunna ta reda på om det finns en misstanke om stroke. Alla bokstäver i ordet akut står 

för olika viktiga delar: Bokstaven A står för ansikte och innebär att vid en stroke 

drabbas många av en halvsidig förlamning vilket enkelt kan ses i ansiktet. A:et står för 

att personen med misstänkt stroke ler och vilket gör att det tydligt syns om någon sida 

av munnen hänget nedåt. Uppstår detta bör man direkt ringa 112 innan nästa steg 

genomförs. Bokstaven K står för kroppsdel, här ska personen sträcka ut båda armarna 

rakt ut från kroppen och sedan hålla dem kvar där i tio sekunder. Om någon av armarna 

tenderar till att falla ner under dessa sekunder är sannolikheten för stroke stor. 

Bokstaven U står för Uttal och personen i fråga ska här upprepa en enkel mening, vilken 

som helst, för att på så sätt ta reda på om talförmågan på något sätt är påverkad. Den 

sista bokstaven T står för tid. Tiden när det handlar om stroke är viktig. Det kan handla 

om sekunder från att kunna rädda ett liv till att vara försent. Därför är det viktigt att 

kunna stegen och agera snabbt (Sörensen 2016). 

 

1.3 Strokeenheter 
Won et al. (2016) har kommit fram till att ett av de viktigaste målen inom vården av 

personer med stroke är att förbättra deras funktionsnivå. Stora framsteg sker i 

utvecklingen av strokerehabiliteringen, där fokus ligger på att förbättra personens 

livskvalitet. För att minska insjuknande och dödlighet i stroke har samhället utvecklat 

olika strokeenheter med specialiserad vårdpersonal. Detta gäller för akutvård och den 

rehabiliteringsvård som medföljer. 
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Strokeenheter består av multiprofessionella team som skapar en större möjlighet för 

personer som drabbats av stroke att få tillbaka försämrade eller förlorade funktioner i 

kroppen. Dessa team består av läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, fysioterapeuter, 

arbetsterapeuter, kuratorer och logopeder samt tillgång till dietister och neuropsykologer 

vid behov. Samarbetet mellan de olika professionerna täcker upp stora delar av 

människans behov och därför kan den bästa vården ges utifrån varje individs behov. På 

dessa vårdenheter blir personalen uppdaterad med utbildningar regelbundet (Jönsson & 

Wallin 2012). 

 

I en studie av Theofanidis & Gibbon (2016) framkommer det att dessa strokeenheter har 

bidragit till kortare vårdtid vilket också har bidragit till lägre kostnader. Det 

framkommer hur viktig roll sjuksköterskan har i samband med vården efter en stroke 

samt hur viktigt det är att göra familjemedlemmar delaktiga i vården. Detta har visat sig 

vara betydelsefullt då det många gånger är anhöriga som efter vårdvistelsen får fortsätta 

vårda eller hjälpa personen i hemmet. 

 

1.4 Sjuksköterskans roll 
De strokedrabbade personerna som sjuksköterskan möter inom vården har alla olika 

behov och förutsättningar. Detta beroende på vilka skador stroken har medfört. Oavsett 

grad av skada har sjuksköterskan en viktig roll och åtgärder att utföra. Handlar det om 

mindre skador kan det många gånger räcka med att sjuksköterskan delar med sig av 

egen kunskap och muntligt handleda personer genom olika aktiviteter. Rör det sig om 

större mer omfattande skador kan sjuksköterskan behöva, förutom den muntliga 

handledningen, hjälpa till att utföra olika rörelser tillsammans med personen. Det är 

viktigt att sjuksköterskan låter personen göra så mycket som möjligt själv för att på så 

sätt kunna utvecklas och göra förbättringar (Wergeland, Ryen & Ødengaard-Olsen 

2011). 

 

En förklarande, stödjande, integrerande och bevarande funktion är fyra 

omvårdnadsåtgärder sjuksköterskan ska ta sig an när de ska vårda en strokedrabbad 

person. Den förklarande funktionen är den då sjuksköterskan hjälper personen och dess 

anhöriga att förstå situationen som inträffat och hur den kommande tiden kan se ut. Den 

stödjande funktionen handlar om att sjuksköterskan ska skapa en tillit mellan sig själv 

och den drabbade. Det är viktigt att den kommande träningen anpassas utifrån vad 
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personen i fråga är kapabel till så denne känner att det är genomförbart. Viktigt är även 

den sociala biten, att uppmuntra personen till att återuppta sitt sociala umgänge för att 

på så sätt kunna stärka sig själv under denna livskris. Integrerande funktionen står för att 

få personen att förstå varför till exempel träning och behandling är viktigt och bör 

genomföras. Den drabbade bör känna förtroende för sjuksköterskan då denne ska vara 

en länk mellan andra yrkesgrupper under behandlingen. Sist är den bevarande 

funktionen som är en viktig del i personens fysiska och psykiska vilja till 

återhämtningen. Att finna en balans mellan träning och vila vilket kommer kunna 

förhindra vissa komplikationer (Wergeland, Ryen & Ødengaard-Olsen 2011). 

 

Enligt Clarke (2014) ska sjuksköterskan hela tiden vara involverad och följa upp 

personen under rehabiliteringen. Det betonas även att sjuksköterskan behöver se över 

sin egen kunskap och arbete för att kunna tillgodose varje individs behov under 

rehabiliteringen. Behovet av att införa specifika förmågor angående stroke hos 

sjuksköterskan ses som stort, främst för att kunna öka överlevnaden och förbättra 

resultatet på rehabiliteringen. 

I studien av Satink, De Swart & Nijhuis-van der Sanden (2015) framkommer det 

att vårdpersonalen ofta är positiv till egenvård dock upplever dem sig osäkra på sin egen 

kompetens och kunskap angående området. All vårdpersonal bör få hjälp att ta reda på 

vart var och en befinner sig vad gäller färdigheter i egenvård och därefter utveckla sina 

kunskaper. Innan personen ska skrivas ut sker en undervisning av egenvård för att 

underlätta i hemmet. 

 

1.5 Teoretisk referensram 
Dorothea Orems teori Self-Care modellen handlar om egenvård och kan relateras till det 

valda problemområdet. Berbiglia och Banfield (2012) skriver att Orem ansåg att 

egenvård är en reglerande funktion som individen måste utföra självständigt, eller ha 

utfört för att upprätthålla deras välmående och hälsa. Målet för omvårdnaden blir då att 

hjälpa människor när dem själva inte kan utföra deras egenvård och upprätthålla hälsa 

utifrån individens behov. Efter en stroke behövs mycket stöd och hjälp från sjukvården. 

Sjuksköterskan har en viktig roll för utbildning av personer till att kunna fullfölja 

egenvård i hemmet. Målet blir att hjälpa till för att uppnå en god funktionsförmåga. 

Därför krävs det att personen till stor del kan upprätthålla sin egenvård och få hjälp med 

det som den själv inte klarar av. I föreliggande studie har författarna valt denna teori 
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eftersom stroke oftast har en lång rehabiliteringsperiod. Den drabbade personen bör 

kunna sätta sig in i sin egenvård och kunna göra så mycket som möjligt självständigt. 

Därför krävs det både utbildning och kunskap från vårdpersonalen för att kunna 

upprätthålla vården i hemmet. 

 

1.6 Problemformulering 
Studier visar att stroke är en av de stora folksjukdomarna som drabbar flera tusen 

människor varje år. Funktionsnedsättningar förekommer i de allra flesta fallen vilket 

medför en tid av rehabilitering. I studierna framkommer det att sjuksköterskan har en 

viktig roll i återhämtningsperioden där omvårdnaden är i störst fokus men även att 

involvera familjen. Dock anser författarna till föreliggande studie att det krävs mer 

fördjupad kunskap i hur hela personen påverkas av en stroke, allt ifrån fysiska, psykiska 

och sociala perspektiv. Genom att lära sig om varje individs erfarenheter och 

upplevelser efter en stroke, kan det underlätta sjuksköterskans dagliga arbete i att 

bemöta och stödja varje individs återhämtning.  

 

1.7 Syfte 
Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva personers upplevelser efter att ha 

drabbats av en stroke samt att beskriva undersökningsgrupperna i de valda artiklarna. 

 

1.8 Frågeställning 
Hur beskriver personer sina upplevelser efter insjuknandet i stroke? 

Vilken undersökningsgrupp har använts i studierna i de valda artiklarna? 

 

2. Metod 
2.1 Design 
Litteraturstudien har en beskrivande design (Polit & Beck 2012) 

2.2 Sökstrategi och sökord 

För att söka fram möjliga artiklar till resultatet användes databaserna Medline via 

PubMed och Cinahl. Dessa databaser är enligt Polit & Beck (2012) inriktade på 

omvårdnadsforskning vilket var relevant för denna studie. Sökningen startades med att 

författarna tillsammans gjorde en bredare sökning i PubMed med sökorden stroke, 
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patient experience, quality of life och stroke rehabilitation. Orden användes först 

enskilt, därefter kombinerades dessa sökord med den Booleska operatorn AND. Denna 

operator kan enligt Polit & Beck (2012) användas för att smalna av sökresultatet och få 

det mer relevant utifrån syftet samt för att inkludera samtliga valda ord i sökningen. 

Samtliga sökord söktes som MeSH-termer förutom patient experience som söktes via 

fritext då den inte hittades som MeSH-term. Polit & Beck (2012) förklarar att MeSH 

står för Medical Subject Headings och används för att indexera artiklar samt underlätta 

identifiering av nyckelord när en sökning av artiklar görs. 
 

I Cinahl var sökorden desamma som i Pubmed dock lade författarna till orden: stroke 

survivors, experience, years after stroke, living with och patient. Dessa tillägg gjordes 

för att utöka sökresultatet ytterligare då författarna ansåg att de tidigare sökorden inte 

gett tillräckligt resultat. Sökorden kombinerades tillsammans med den Booleska 

operatorn AND. De begränsningar som användes i de båda databaserna vara att 

artiklarna skulle vara publicerade mellan år 2000-2017, vara skrivna på engelska, 

åldrarna 18+ samt att de skulle finnas tillgängliga som fulltext på Högskolan i Gävles 

databas. I Cinahl markerades även peer-reviewed vid sökningarna för att mer säkert få 

fram artiklar som var vetenskapligt granskade och enligt Polit och Beck (2012) är det 

även viktigt att de källor som tas fram är primärkällor. Tabell 1 nedan visar hur 

sökstrategin gått till. 
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Tabell 1: Översikt på sökstrategin.  

Databas Begränsningar 
& Sökdatum 

Söktermer Antal träffar Möjliga 
träffar 

Medline via 
PubMed 

Fulltext, 
english, year 
2000-2017, 
Peer review, 
2017-01-29 

(”Stroke” 
[Mesh]) AND 
”Quality of 
Life” [Mesh] 
AND Patient 
experience 
(Fritext) 

66 2 

Cinahl Fulltext, 
english, year 
2000-2017, 
Peer review, 
2017-01-29 

(Stroke) AND 
(Patient 
experience) 
AND (Quality 
of Life) 

102 2 

Cinahl Fulltext, 
english, year 
2000-2017, 
Peer review, 
2017-01-29 

(Patient 
experience) 
AND (Stroke 
rehabilitation) 

341 5 

Cinahl Fulltext, 
english, year 
2000-2017, 
Peer review, 
2017-01-29 

(Stroke 
survivors) 
AND 
(experience) 

238 1 

Cinahl Fulltext, 
english, year 
2000-2017, 
Peer review, 
2017-01-29 

(Years after 
stroke) AND 
(Living with) 
AND (Patient) 

268 2 

   Total: 1015 Total: 12 
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2.3 Urvalskriterier 

2.3.1 Inklusions- och exklusionskriterier 

Studiens inklusionskriterier var att det skulle vara kvalitativa studier eftersom det är 

upplevelser, beteenden och känslor som ska studeras. Artiklarna skulle inrikta sig på 

personernas egna upplevelser angående livet efter en stroke. Eftersom stroke har visat 

sig vara lika vanligt hos både män och kvinnor samt att insjuknandet uppkommer i olika 

åldrar (Carlson 2016). För att en artikel ska vara vetenskapligt godkänd krävs det att den 

innehåller IMRAD, som står för introduktion, metod, resultat, abstract och diskussion, 

detta enligt Polit och Beck (2012). Därför exkluderades de artiklar som inte vad 

uppbyggd efter IMRAD, de som inte handlade om personers egna upplevelser efter en 

stroke, dubbletter samt kvantitativa artiklar.  

 

2.4 Urvalsprocess och utfall av möjliga artiklar 
Sökningarna i Medline via PubMed och Cinahl gjordes gemensamt av båda författarna 

och gav sammanlagt 1015 träffar. Titlarna lästes igenom på ett översiktligt sätt vilket 

resulterade i att 759 artiklar bedömdes vara irrelevanta, eftersom de inte ansågs vara 

lämpliga till föreliggande studie. Abstraktet lästes på de resterande 256 artiklar och då 

exkluderades 213 artiklar då de inte svarade på syfte och frågeställning, fanns inte 

tillgängliga via biblioteket på Högskolan i Gävle samt 16 artiklar då dessa var 

dubbletter. Dubbletterna exkluderades från PubMed då författarna redan valt artiklarna 

från Cinahl-sökningen. Av de 27 återstående artiklarna exkluderades 15 stycken då de 

inte var uppbyggda efter strukturen IMRAD. De 12 artiklar som återstod var relevanta 

för litteraturstudien och ansågs svara på syfte och frågeställningar. Ovanstående 

urvalsprocess finns beskriven i figur 1 nedan. 
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Figur 1: Flödesschema urvalsprocessen. 

 

2.5 Dataanalys 
De 12 artiklar som återstod fördelades jämnt mellan författarna som sedan individuellt 

lästes igenom. Detta för att på egen hand kunna sätta sig in i dem samt göra en 

sammanfattning. För att översätta de engelska artiklarna användes hjälpmedel som 

elektroniska ordlistor samt översättningssidor. För att kunna svara på den första 

frågeställningen lades fokus på resultatdelen i samtliga artiklar. De data som ansågs 

vara relevant i förhållande till studiens syfte markerades och sammanfattades med egna 

ord i ett enskilt dokument på datorn. Under genomgången av artiklarna antecknades 

tänkbara rubriker/underrubriker där författarna sedan placerade in relevant fakta från 

sammanfattningarna som gjorts från varje artikel. De rubriker/underrubriker som fakta 

var väsentlig under färgkodades i samma färg för att lättare hålla isär innehållet. När 

sammanställningen av samtliga artiklar var färdig läste författarna varandras artiklar och 

sammanfattning individuellt för att få en bättre överblick samt för att stärka innehållets 

validitet samt pålitlighet (Polit & Beck 2012). För att kunna besvara den andra 

1015 artiklars titlar 
lästes och 759 
exkluderades. 

256 artiklar återstod 
och abstractet lästes 

på samtliga. 

213 artiklar 
exkluderades då de 

inte svarade på syfte 
& frågeställning 

samt inte var 
tillgänglig via HIG.. 

Även 16 dubbletter 
exkluderades. 

27 artiklar återstod 
och lästes noggrant i 
full text med fokus 

på reslutat och 
metod. 

15 stycken 
exkluderades pga 

irrelevans mot syfte 
& frågeställning 

samt att några ej var 
uppbyggda enligt 

IMRAD. 

De 12 återstående 
artiklar var relevanta 

till föreliggande 
studie utifrån syfte 
och frågeställning. 
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frågeställningen gällande undersökningsgrupper träffades båda författarna för att 

gemensamt analysera samtliga artiklars metoddel noggrant. Även här användes 

elektroniska ordlistor och översättningssidor som hjälp.  Därefter antecknades en 

sammanställning av undersökningsgrupperna från varje studie i ett enskilt dokument. 

Sammanställningen skrevs ner i tabell 2 där antal deltagare, kön, medelålder och bortfall 

redovisas. Författarna valde att numrera artiklarna i tabell 2 som återfinns numrerade i 

referenslistan.  

 

2.6 Forskningsetiska överväganden 
Forskningsetiska överväganden ska göras angående urval och presentation av resultatet 

när beskrivande litteraturstudier görs (Forsberg och Wengström 2015). Den framtagna 

data som författarna valt att använda var redan publicerade vetenskapliga artiklar som 

blivit godkända av en lokal eller regional etisk kommitté och därför krävs inget 

ytterligare tillstånd (Polit & Beck 2012; Forsberg & Wengström 2015). Författarna till 

denna studie har varit noggranna med att det inte ska förekomma någon form av 

fabricering, plagiat eller stöld av data. Resultatet som presenteras är redovisat på ett 

välgrundat sätt samt att egna åsikter och värderingar inte förekommer (Polit & Beck 

2012).  

 

3. Resultat 

Studiens resultat är baserat på 12 vetenskapliga artiklar som alla har en kvalitativ ansats, 

se bilaga 1. Resultatet redovisas under 3 huvudrubriker: “Upplevelser av fysiska 

förändringar”, “Upplevelser av psykiska förändringar” samt “Upplevelser av sociala 

förändringar”. Dessa huvudrubriker har sammanlagt 11 underrubriker. Fortsättningsvis 

presenteras artiklarnas undersökningsgrupp under rubriken “Metodologisk aspekt - 

undersökningsgrupp” med underrubrikerna “Kön”, “Ålder” & “Bortfall”. 

Sammanställningen av undersökningsgrupperna från varje artikel finns i tabell 2. I 

referenslistan finns artiklarna märkta med *, samt numrerade utifrån tabell 2.  

 

3.1 Upplevelser av fysiska förändringar 

3.1.1 Funktionsnedsättningar 

I flera artiklar framkom det att samtliga deltagare drabbats av någon 

funktionsnedsättning efter sin stroke, vissa blev mer påverkade än andra beroende på 
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vilken nedsättning det handlade om. Dessa artiklar menar också att den mest vanligt 

förekommande åkomman var förlamning (Ch'ng, French & McLean 2008; Dalvandi, 

Heikkilä, Maddah, Khankeh & Ekman 2010; Pallesen 2014; Wood, Connelly & Maly 

2010). 

 

I studien av Ch’ng, French och Mclean (2008) hade deltagarna drabbats av olika 

funktionsnedsättningar, mest förekommande var förlamning, förlust av rörlighet och 

kommunikationssvårigheter. Just kommunikationssvårigheter var något som många 

råkat ut för, alltifrån att inte kunna prata alls till att endast ha svårt med vissa uttal. 

Denna nedsättning var något som tog mycket tid och fokus från personerna då det 

ansågs vara en stor del av människan. Några deltagare nämnde att de till och med 

glömde andra funktionsnedsättningar just för att talet tog all energi. I en annan studie av 

Dalvandi et al. (2010) styrktes dessa funktionsnedsättningar dock framkom det även 

känselförlust och störd balans hos deltagarna. Detta ansågs vara väldigt jobbigt för 

personerna då de upplevde att deras kroppar inte längre tillhörde dem själva då det alla 

gånger inte gick att kontrollera rörelserna som de tidigare kunnat. 

Deltagarna i studien av Wood, Connelly & Maly (2010) berättade att dem ofta 

kände sig svaga och hade efter stroken fått en försämrad balans vilket begränsade deras 

fysiska funktion. Trots funktionsnedsättningar som försvårade vardagen för dessa 

individer hade många av dem som mål att hela tiden förbättra sina prestationer för att så 

småningom återfå sin fysiska funktion. Enligt Pallesen (2014) upplevdes kroppen som 

seg och långsam, deltagarna menade att den var väldigt inaktiv. Dessa 

funktionsnedsättningar ledde till att de drabbade personerna var tvungna att anpassa sig 

inför livets nya villkor. 

3.1.2 Påverkan på det dagliga livet 

Deltagare i flera studier upplevde begränsningar i vardagen efter att de drabbats av 

stroke samt att det inte kunde utföra samma saker som tidigare. Vardagen ansågs nu 

som något främmande och något som ingen av deltagarna hade önskat (Ch´ng, French 

och Mclean 2008; Fallahpour, Jonsson, Joghataei, Nasrabadi & Tham 2013; Pallesen 

2014). 

I en av studien av Ch´ng, French och Mclean (2008) lade deltagarna stort fokus på 

körkortet, som på grund av fysiska förändringar efter stroken dragits in. Körkortet var 

något som gjorde att dessa personer kände sig självständiga och som ökade deras 
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självkänsla. Att ha körkort upplevdes underlätta framkomligheten till olika aktiviteter 

samt friheten att ta sig fram på ett enkelt sätt i vardagen. Känslan av att inte kunna 

utföra samma saker som tidigare var svårt att acceptera för många av deltagarna, detta 

kunde handla om allt från att utföra vardagssysslor till att återfå rollen de tidigare haft i 

familjen. 

I en annan studie av Fallahpour et al. (2013) berättade deltagarna mer ingående 

gällande vardagssysslor som inte längre gick att utföra på samma sätt som tidigare. Det 

kunde handla om allt från att städa till att renovera, vilket ett flertal av deltagarna 

upplevde som omöjligt att utföra. Hur deltagarna i studien hanterade detta varierade då 

några försökte göra det som var möjligt och när det blev för mycket fick en 

familjemedlem ta över, medan andra deltagare i samma studie gav upp när det blev 

motgångar. Denna negativa känsla upplevdes dock inte av samtliga deltagare då två av 

deltagarna berättade att de vände på situationen. I samma studie framkom det att 

deltagarna såg rehabiliteringen på olika sätt. Vissa kämpade hårt med rehabiliteringen 

då målet var att bli helt återställd, medan övriga deltagare ansåg att perioden med 

rehabilitering var något tillfälligt i deras liv som endast skulle passeras. Trots olika sätt 

att se på situationen upplevde samtliga att de förlorat en del av sig själv efter stroken. 

Pallesen (2014) menar att deltagarna inte längre kunde vara lika spontan och 

impulsiv som tidigare och detta var något som upplevdes väldigt jobbigt. Efter stroken 

var det istället planering och förberedelser som krävdes samt väl strukturerade dagar. 

Aktiviteter och övriga sysslor som skulle utföras behövde mer koncentration och 

uppmärksamhet än tidigare, detta enligt deltagarnas egna upplevelser i studien.  

3.1.3 Den förändrade kroppen 

I flera studier framkom det att de kroppsliga förändringarna påverkade deltagarnas sätt 

att ta hand om sig själva samt synen på sig själva, detta enligt Fallahpour et al. (2013); 

Jacobsson, Axelsson, Österlind & Norberg (2000); Pallesen (2014) 

 

Enligt Fallahpour et al. (2013) upplevdes deltagarna den förändrade kroppen som 

obekant. Deras gamla jag blev någonting helt nytt att vänja sig med och lära känna. 

Många av deltagarna blev tvungna att lära sig att ta sig an vardagen på nya sätt genom 

att hitta nya anpassade aktiviteter samt sätt att engagera sig på. En av deltagarna var 

aktiv inom idrott innan stroken, efter insjuknandet tappade han 18 kg och var inte alls 

den aktiva idrottaren som innan. Svårigheter att röra armar och ben samt att gå blev 
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hans nya vardag. Detta upplevdes väldigt jobbigt för deltagaren då den kroppsliga 

förändringen inte gick att jämföra med den tidigare. Deltagaren ansåg att kroppen var 

meningslös och att den inte längre hängde med eller kunde kontrolleras. Kroppen 

upplevdes även vara passiv och begränsade framkomligheten i dagliga situationer. 

I en annan studie av Jacobsson et al. (2000) menade deltagarna att de kände sig 

granskade av andra i omgivningen på grund av deras kroppsliga förändringar. Vissa 

deltagare kunde inte ta hand om sig själva vilket förstärkte känslan av att vara iakttagen 

av andra. Det kunde handla om saker som att det började rinna saliv ur munnen under 

måltider och att personen själv inte klarade av att åtgärda detta på egen hand utan var 

tvungen att få hjälp av någon i närheten. Detta ledde till ett obehag och en osäkerhet då 

deltagarna kände skam över hur deras kropp fungerade eller inte fungerade.  

I en annan studie av Pallesen (2014) kunde deltagarna trots det förändrade livet 

finna en acceptans till det som hänt och den nya kroppens funktioner. I studien framkom 

det att flera deltagare valde att stå över aktiviteter och engagemang som tidigare varit 

viktiga då de nu istället valde att lägga fokus på att utveckla den kroppsliga funktionen, 

och detta var något som de accepterade. Aktiviteterna tog för mycket energi och 

uppmärksamhet från tiden som nu låg på rehabilitering. 

3.1.4 Den påtagliga tröttheten 

Känslan av att tröttheten var mer påtaglig än tidigare var något som många deltagare 

upplevde, detta enligt studierna av Christensen, Andersen, Johansen & Harder (2012); 

Kirkevold, ; Simeone, Savini, Cohen, Alvaro & Vellone (2015); Kouwenhoven, 

Kirkevold, Engedal & Kim (2011). 

I studien av Kouwenhoven et al. (2011) framkommer det att tröttheten påverkade 

deltagarnas sociala liv. Upplevelser av att kroppen sa ifrån, att den inte orkade lika 

mycket samt förlorade energi snabbare än tidigare var tydligt framförda. Tidigare 

aktiviteter som att gå på teater, musikevenemang eller föredrag fanns det ingen ork för 

längre. Istället lades all fokus på rehabiliteringen då tröttheten var för påtaglig för att 

klara av bägge delarna. Något som var gemensamt för alla deltagare i studien var vila, 

som enligt dem var en slags strategi för att kunna hantera tröttheten samt återhämta sig. 

För att orka med en dag krävdes planering som deltagarna själva ansåg sig klara av att 

uppnå. Att bara orka jobba deltid och sova övriga tiden upplevdes som något väldigt 

tungt och frustrerande.   
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I en studie av Kirkevold et al. (2012) beskrev några deltagare att de låtsades som 

att de var på ett uppdrag. Att hela tiden vara upptagen med fysiska, sociala och/eller 

mentala aktiviteter, var olika sätt att återfå energi och kroppslig styrka. Det där 

uppdraget var mycket motiverande och de upplevde en starkare mentalitet som fick dem 

att besegra tröttheten när den var som värst. 

  

3.2 Upplevelser av psykiska förändringar 
3.2.1 Känslomässiga reaktioner 
Den psykiska ohälsan var väldigt vanlig bland många personer. Efter en stroke kunde 

stora psykiska påfrestningar uppkomma och känslolivet kunde förändras för den 

drabbade. I flera artiklar framkom det att stroke medförde mycket känslomässiga 

reaktioner i samband med att försöka behålla sina nuvarande kroppsfunktioner och 

förtvivlan över att inte kunna leva som tidigare (Pallesen 2014; Simeone et al. 2015; 

Ch´ng, French & Mclean 2008; Fallahpour et al. 2013). 

 

Problem som att kommunicera, finna ord och uttrycka tankar var faktorer som beskrevs 

i studien av Simeone et al. (2015). Det upplevdes som att kroppen var inlåst och de var 

tvungna att leva inuti sin kropp, detta ledde många gånger till nedstämdhet och 

förtvivlan hos deltagarna. En av dem beskrev det som ett liv utan ”någonting”, en 

känsla av ensamhet samtidigt som dagarna gick långsamt förbi. Många tankar och 

funderingar kring varför det just hände mig, fanns hos många av deltagarna. Varje dag 

låg fokus på att återfå den fysiska funktionen och även om rehabiliteringsprocessen gick 

framåt och mycket koncentration lades på träning, fanns en känsla av meningslöshet. 

Längtan efter det ”verkliga livet” var starkt. Obalans mellan förväntningar och förmågor 

till att kunna utföra uppgifter kunde leda till en fallande känsla. Stress och förtvivlan 

uppstod när deltagarna förväntades göra saker som de tidigare klarade av.       

Deltagarna i studien av Pallesen (2014) beskrev att känslomässiga reaktioner 

uppkom oftare och snabbare efter att de drabbats av en stroke. De flesta kunde uppleva 

oro och ångest vid tanken på funktionsnedsättningarna eller de nya problem/sjukdomar 

som kunde dyka upp. Trots synliga framsteg på utveckling upplevdes kroppen som 

betydligt mer sårbar och förtroendet för kroppens förmåga sänktes avsevärt. 
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3.2.2 Dålig självkänsla 

I Fallahpour et al. (2013) och Ch´ng, French och Mclean (2008) studier beskrev de 

flesta deltagarna att självkänslan och självbilden påverkas negativt efter stroke.               

Fallahpour et al. (2013) kunde se att självbilden påverkade deltagarna och förändrades i 

och med stroke. Förlust av självbilden varierade mellan deltagarna, vissa upplevde att 

de helt förlorat sitt gamla jag och kände att de inte kunde utföra någonting alls, de 

upplevde att de själv inte existerade längre. Ju större förändringarna blev desto större 

blev känslan av att inte finna några likheter med det tidigare jaget. En stor önskan om 

att få det gamla jaget tillbaka fanns hos alla deltagare. Även deltagarna i studien av 

Ch´ng, French och Mclean (2008) upplevde att i och med stroken förlorade de sin 

självkänsla. Vissa hade svårt att acceptera situationen och det nya jaget. Mycket 

frustration låg över ovissheten över att komma tillbaka till det tidigare livet. 

3.2.3 Rädsla 

Efter en stroke kunde flera av deltagarna uppleva en känsla av rädsla, detta enligt 

Fallahpour et al. (2013) & Jacobsson et al. (2000). 

Fallahpour et al. (2013) kom fram till att de psykiska påfrestningarna handlade om 

depressioner, ilska, självmordstankar, känslor av förlust och rädslor. De flesta tänkte 

mest på döden. Tankar som att lämna denna värld på ett mer lidande sätt istället för att 

bara somna in, kunde orsaka depression. 

I studien av Jacobsson et al. (2000) presenterades en annorlunda rädsla bland några 

deltagare. En stor rädsla för kvävning när de skulle äta, detta på grund av att de inte 

kände kontroll över de som hände när mat och vätska passerade ner i halsen. De ansåg 

att de hade för lite kunskap om vad det skulle göra om något skulle hända. Denna känsla 

var dominerande de första dagarna efter att stroken inträffat, med tiden lärde de sig att 

hantera det på ett bra sätt. 

 

3.2.4 Positivt tänkande 

Det positiva tänkandet var ett steg som upplevdes som svårt till en början bland de flesta 

deltagarna (Hjelmblin, Holmström & Sanner 2009; Ch'ng, French & McLean 2008). 

Trots att stroke uppfattas som något negativt försökte personerna i studien av 

Hjelmblin, Holmström och Sanner (2009) att tänka positivt, det var ett sätt att uppnå 

bättre resultat. De tänkte att dem inte var kroniskt sjuka utan att de var en process de 

måste jobba upp. Som att födas på nytt och planera sin framtid. De flesta upplevde 
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svårigheter att trycka undan tankarna om stroke, även om de tyckte att det borde tillhöra 

det förflutna. Det som hjälpte dessa personer var att jämföra sin egen situation med 

andras. Att jämföra med dem som är allvarligt skadade efter en stroke fick dem att inse 

att deras situation är bättre. Medan de som jämförde med personer som hade det bättre, 

fick dem att inse hur deras situation kan förbättras. Det gick ut på att lära sig acceptera 

sin situation.  

Ch'ng, French och McLean (2008) förklarade i sin studie, desto längre tid som 

gick ökade kunskapen och acceptansen om situationen som varit och det liv de nu levde. 

Acceptansen var svår att uppnå för många, fast när personerna väl tagit sig dit ansåg 

dem att det bidrog till en positivare inställning och mindre stress. 

 

3.3 Upplevelser av sociala förändringar 

3.3.1 Familj och vänners roll i återhämtningen 

Flertalet artiklar kom fram till att det sociala livet påverkades på olika sätt efter en 

stroke. Deltagarna var enade om att under denna process i livet var stödet från 

omgivningen väldigt betydelsefullt och en stor hjälp på vägen. Relationer till människor 

i sin omgivning förändrades på olika sätt (Ch'ng, French & McLean 2008; Fallahpour et 

al. 2013; Taule, Strand, Skouen, & Råheim 2015; Wood, Connelly & Maly 2010). 

 

För deltagarna i studien av Wood, Connelly & Maly (2010) ansågs relationer med andra 

vara väldigt meningsfulla för att få ett välmående i det dagliga livet. För att kunna 

återintegreras i samhället försökte personerna sträva efter att bevara och utveckla 

relationer, vilket blev en ständig utmaning. De deltagare som sedan innan haft mindre 

sociala nätverk kände ofta att de var en börda för andra. Deras motivation var lägre och 

upplevelsen var att de hade lägre möjligheter att kunna upprätthålla sociala relationer 

och delta i meningsfulla evenemang än andra. 

I en annan studie berättade deltagarna mer specifikt om vänner och familjens 

betydande roll under återhämtningsperioden och hur viktiga de var. Dock skiljde sig 

åsikterna mellan deltagarna angående hur de upplevde detta. Två av deltagarna 

berättade att deras funktionshinder och det nya livet blev för mycket för dem och deras 

partner vilket gjorde att de separerades. De yngre deltagarna som också var 

ensamstående kände en oro över hur deras funktionshinder skulle påverka chansen att 

träffa en partner samt hur det skulle gå att vara intim. Funktionshindret och 

rehabiliteringen upplevdes ge mer besvär än nytta och personerna kände sig som en 
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börda. Trotts detta var stöd från familj och vänner de som överlag ansågs som viktigast 

under återhämtningsperioden. (Ch'ng, French & McLean 2008). 

Något som upplevdes frustrerande var den förlorade rollen i familjen efter 

stroken. Kvinnorna berättade att det tidigare varit vana vid att utföra vardagssysslor i 

hemmet samt att ha kontroll men att det inte längre var möjligt på samma sätt. Detta 

upplevdes smärtsamt då det varit en viktig del i deras liv. Männen i studien beskrev att 

deras tidigare liv bestått av heltidsarbete och att de varit väldigt aktiva. Nu kunde de 

längre inte jobba vilket skapade en tomhet i deras liv som även påverkade deras roll i 

familjen. Det nämndes också att deltagarna upplevde att de inte blev hörda och 

behandlade på samma sätt som tidigare av omgivningen (Fallahpour et al. 2013)  

 

3.3.2 Social isolering 

Flera deltagare hade någon gång isolerat sig från omvärlden och den gemenskap som de 

tidigare haft (Hjelmblink, Holmström & Sanner 2009; Kouwenhoven et al. 201l; Taule 

et al. 2015). 

Deltagarna i Taule et al. (2015) studie upplevde att det till en början ansågs vara positivt 

att vara hemma i den trygga miljön som i längden uppfattades som ett hinder. Detta för 

att den sociala förmågan drabbades och dem förlorade det sociala umgänget. De 

upplevde att personalen som var involverad i rehabiliteringen i hemmet inte lade någon 

fokus på deras sociala liv, vilket kändes jobbigt då de inte visste hur det skulle hantera 

situationen. Istället för att ta hjälp på annat sätt valde de att isolera sig. Detta ledde till 

att många av deltagarna beskrev sig själva som väldigt ensamma.  

Kouwenhoven et al. (2011) ansåg att isolering var ett sätt att ta skydd från 

omvärlden. I denna studie grundade sig isoleringen på kommunikationssvårigheter hos 

deltagarna som upplevde det jobbigt att vara social med andra. De lämnade endast huset 

de gånger de verkligen var tvungen, detta kunde vara vid tillfällen då de handlade mat 

eller när det fanns någon som kunde följa med. 

 

Sociala relationer efter stroken gick inte att jämföra med hur det tidigare varit. Dessa 

deltagare upplevde stora förluster av det sociala umgänget, medan andra inte förstod hur 

deras förändrade fysiska och kognitiva funktion faktiskt påverkade deras sociala liv ( 

Hjelmblink, Holmström & Sanner 2009) 

Majoriteten av deltagarna i Pallesen (2014) studie upplevde att bekanta och 

nära vänner undvek dem i vardagliga situationer, detta kunde handla om olika 
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evenemang eller bara enkla aktiviteter som shopping. De flesta förklarade att de efter 

sin stroke fått färre spontana inbjudningar. Orsaken kunde till viss del vara deras 

nedsatta rörlighet och minskad kommunikativa förmåga. Detta bidrog till en negativ 

känslomässig påverkan enligt deltagarna som ofta resulterade i olika former av isolering  

 

3.3.3 Bemötande under vårdvistelsen 

Det fanns en del bekymmer över sjukvårdspersonalens beteende och hur de 

uppmärksammade patienternas bekymmer under återhämtningen.. Nästan allt fokus 

upplevdes ligga på den fysiska rehabiliteringen och ingenting på det psykiska och 

sociala (Mangset, Dahl, Førde & Wyller 2008; Ch´ng, French & Mclean 2008) 

 

I studien av Mangset et al. (2008) har strokerehabilitering beskrivits som en psykosocial 

övergång. De psykosociala faktorerna har en stor och viktig roll i bestämmelsen av 

funktionella och sociala resultat. Under sjukhusvistelsen var personernas upplevelser av 

vårdpersonalens beteenden och attityder den viktigaste faktorn för patientens 

tillfredsställelse. En av dem viktigaste faktorerna för patienterna var att bli erkänd som 

individ. Deras känslor och uppfattningar om att vara erkänd av vårdpersonalen 

påverkade flera patienters tillfredsställelse. Bra dialog och information var meningsfull 

och även det förknippades med patienttillfredsställelse. Denna faktor var väldigt 

varierande bland patienterna. De flesta upplevde att deras bekymmer och klagomål 

ignoreras och detta ledde till stort missnöje och misstro för personalen. Majoriteten av 

personerna i studien lämnade sjukhuset med obesvarade frågor gällande deras framtida 

liv efter en stroke 

Hälften av deltagarna i studien av Ch'ng, French och McLean (2008) hade alla 

uppsökt en psykolog för att få hjälp att hantera sina känslor. De upplevde sig själva som 

en börda för anhöriga när de var tvungna att prata ut om sina känslor. En sak som de 

allra flera deltagare var överens om var ett missnöje över hur deras känslomässiga 

behov hanterades under sjukhusvistelsen. De upplevde svårigheter med att finna 

information om olika stödgrupper och även att informationen från avdelningen brast. De 

få som fick det psykologiska stödet de behövde mådde betydligt bättre än de andra, de 

hade bättre humör, kände sig mer positiva samt mindre isolerad. 
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3.4 Metodologisk aspekt – undersökningsgrupp 

3.4.1 Kön 

Från de 12 utvalda artiklarna kunde en sammanställning göras och utläsas att 98 

(53,3%) personer av deltagarna var män och 86 (46,7%) var kvinnor (tabell 2). I alla 12 

artiklar var deltagarna redovisade i löpande text eller i tabeller (Polit & Beck, 2012). 

 

3.4.2 Ålder 

I 10 av de 12 utvalda artiklarna där medelåldern angavs har medelåldern varit 65,8 år 

(tabell 2). Två av artiklarna (2 och 6) har endast angett åldersintervall på deltagarna 

istället för en presentation av specifik ålder. Det gjordes för att det inte ska vara möjligt 

att identifiera deltagarna. 

3.4.3 Bortfall 

I två av de 12 utvalda artiklarna har det skett bortfall av deltagare (Tabell 2). Artikel 

nummer 4 (tabell 2) har valt att inte presentera bortfallet noggrant, medan artikel 

nummer 6 noggrant redovisat utfallet. Alla artiklar har på något eller annat sätt redovisat 

hur deltagarna blev utvalda samt hur de bjudits in till att delta, exempelvis via 

stödgrupper på rehabiliteringsavdelningen, utskick av brev eller information av 

forskaren själv. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

20 
 

Tabell 2: Översikt på undersökningsgrupperna. 

? = Ej angivet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikelns nummer Antal 
deltagare 

Män Kvinnor Medelålder Bortfall 

1 26 12 14 66,8 0 

2 10 6 4 ? 0 

3 8 4 4 57,1 0 

4 16 7 9 74,8 3 

5 30 17 13 71 0 

6 25 12 13 ? 7 

7 9 3 6 62,6 0 

8 12 5 7 77 0 

9 15 10 5 61,9 0 

10 15 12 3 70 0 

11 8 4 4 57,5 0 

12 10 6 4 59,6 0 

Antal 184 98 86  10 
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4. Diskussion 

4.1 Huvudresultat  
Resultatet i föreliggande studie är uppdelat i tre olika upplevelser, dessa berör fysiska, 

psykiska och sociala förändringar som personerna upplever efter stroken. Därefter 

tillkommer ett antal underrubriker kopplade till varje upplevelse. Av de 12 granskade 

studierna blev det sammanställda resultatet att samtliga deltagare på ett eller annat vis 

fått ett annorlunda liv efter stroken. En del fick funktionsnedsättningar som var 

tillfälliga medan andra fick leva med det livet ut. Vardagen blev svårare att hantera då 

saker inte längre gick att utföra som tidigare. Detta ledde tillslut till en psykisk 

påfrestning i form av ångest och depressioner. Acceptansen av den nya kroppen 

upplevde inte alla vilket gjorde att de inte kände igen sig med sitt nya jag. Det sociala 

livet med omvärlden blev inte heller detsamma för vissa deltagare då isolering var ett 

sätt för många att slippa det jobbiga. Relationer med familj och vänner förstördes 

alternativt påverkades för flera deltagare. Stödhjälp från grupper, psykologer, terapeuter 

och andra professioner var väldigt uppskattat och meningsfullt under den 

återhämtningsprocess som deltagarna stod inför. 

 

4.2 Resultatdiskussion 

4.2.1	  Upplevelser	  av	  fysiska	  förändringar 

I föreliggande studie framkom det att funktionsnedsättningar var väldigt vanligt efter en 

stroke. Någon form av kroppslig nedsättning förekom ofta, vissa var mer drabbade än 

andra. Förlamning, förlust av rörlighet, kommunikationssvårigheter, känselförlust och 

störd balans var något som deltagarna upplevde i dessa studier (Ch’ng, French & 

McLean 2008; Dalvandi et al. 2010; Pallesen 2014; Wood, Connelly & Maly 2010). 

Deltagarnas nedsatta funktioner påverkade deras fysiska förmåga då kroppen inte längre 

gick att kontrollera som tidigare vilket ledde dem till nya anpassningar. En del upplevde 

detta som svårt och jobbigt medan andra valde att kämpa i hopp om att återfå full 

funktion igen (Pallesen 2014; Wood, Connelly & Maly 2010). 

 

I Studien av Ch’ng, French & McLean (2008) framkom det extra tydligt att 

kommunikationssvårigheter varit betydligt jobbigare än någon av de andra 

funktionsnedsättningarna. Enligt Apt (2012) innebär kommunikation att kunna överföra 

tankar och känslor mellan två personer. Dessa kommunikationssvårigheter kan se olika 
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ut beroende på vart i hjärnan skadan sker. Det kan tillexempel handla om att ord 

används vid fel tillfälle eller att ord inte kommer fram överhuvudtaget, detta kan leda 

till att personer som inte vet bakgrunden istället misstänker andra sjukdomar som 

tillexempel demens. I en studie av Kirkevold & Bruun Wyller (2009) bekräftas det att 

kommunikationssvårigheter inte är ovanliga och att det betonas även att det beroende på 

situationen personen befinner sig i kan påverka talet.  

Stroken var för samtliga deltagare något oväntat och något som ingen hade 

önskat sig vilket gjorde att det dagliga livet påverkades omedelbart, detta enligt Ch’ng, 

French & McLean (2008); Fallahpour et al. (2013); Pallesen (2014). Fallahpour et al. 

(2013) menar att vardagsuppgifter blev svåra att utföra efter stroken. Det var inte 

självklart hur dessa nytillkomna svårigheter skulle hanteras. En del kämpade på medan 

andra ansåg att det var omöjligt och gav därför upp. I en annan artikel av Pound, 

Gompertz & Ebrahim (1999) framkommer det goda exempel på hur deltagarna hittade 

nya vägar för att klara av den nya vardagen efter stroken. Exempel på detta kunde vara 

flytta sängen till nedervåningen om personen inte längre kan gå i trappor, tvätta sig i 

köket istället för på toaletten på övervåningen. Denna studie betonar att det många 

gånger går att göra samma saker som tidigare, det krävs bara att personerna kan hitta 

nya sätt att utföra de på. I studien beskriver de att dem inte kan säga exakt hur de löste 

problemen utan att det mer handlade om att gå runt problemen som uppstod tills de gick 

att genomföra.  

Författarna till denna studie anser att det är viktigt att sätta upp mål för att 

underlätta återhämtningen och ha en grund att stå på. Detta kan kopplas till Orems 

omvårdnadsteori då den enligt Kirkevold (2000) kan delas in i tre olika egenvårdsfaser. 

Dessa faser är värderingsfasen, planeringsfasen och genomförandefasen och bildar 

tillsammans en strukturerad målinriktad process som personerna lätt kan förhålla sig till. 

Först lägger personen fram vilka handlingar som krävs för att kunna återfå god hälsa. 

Sedan läggs en plan upp hur det ska gå till och därefter genomförs det som bestämts i de 

två tidigare faser. Enligt Egidius & Norberg (1983) är det enligt Orems teori viktigt att 

personen själv sätter målen men att vårdaren ska finnas där för att hjälpa och stötta 

personen utifrån dennes behov.   

 

I studien av Ch´ng, French och Mclean (2008) framkommer det att deltagarna upplever 

att få körkortet indraget på grund av fysiska nedsättningar tog väldigt hårt. Detta ansågs 

även påverka deltagarnas självständighet och självkänsla. Enligt Patomella (2012) är 
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just bilkörning en stor och viktig del i människors liv och efter en stroke krävs det att en 

noggrann bedömning av körförmågan görs av sjukvården. I situationer som dessa har 

sjukvårdspersonalen en viktig roll vilket är att informera personen om risker med att 

köra bil samt att göra denne införstådd i vad som sker. Sjuksköterskan som ofta har den 

första kontakten med patienten får en viktig roll i att så tidigt som möjligt stötta 

personen och dennes behov i detta.  

Något som många av deltagarna i flera studier hade gemensamt var den 

påtagliga tröttheten som uppkommit i samband med stroken. Detta upplevdes svårt då 

tidigare aktiviteter påverkades eftersom orken inte längre fanns där som den gjort, detta 

enligt Kirkevold et al. (2012); Kouwenhoven et al. (2011); Simeone et al. (2015). En 

deltagare i en av studierna upplevde att fortfarande kunde utföra samma saker som 

tidigare men att det tog längre tid på grund av trötthet (Kirkevold et al. 2012). Enligt 

Johansson (2012) anses tröttheten vara ett mycket vanligt problem efter en stroke. 

Vilket bekräftar ovanstående studier angående att aktiviteter blir drabbade då tröttheten 

som beskrivs leder till en orkeslöshet som gör att relationer med familj, vänner och 

aktiviteter påverkas. Tröttheten leder till att den mentala aktiviteten i form av 

koncentration och uppmärksamhet måste läggas på det som personen vill utföra, därför 

blir tröttheten mer uppmärksammad än tidigare då hjärnan jobbar mer än vad den 

burkar. För utomstående kan denna trötthet vara svår att förstå speciellt om personen 

inte varit så tidigare eller om tröttheten tenderar till att komma plötsligt. 

 

4.2.2	  Upplevelser	  av	  psykiska	  förändringar 

Den psykiska ohälsan kunde leda till att många upplevde att det känslomässiga livet 

förändrades efter sin stroke.  Känslomässiga reaktioner och förtvivlan över hur 

framtiden kommer att se ut (Pallesen 2014; Simeone et al. 2015; Ch’ng, French & 

Mclean 2008; Fallahpour et al. 2013). Upplevelser som att kroppen var instängd 

(Simeone et al. 2015) eller oro och ångest vid tanken om en funktionsnedsättning 

(Pallesen 2014). 

Samstämmighet har framkommit i en annan artikel av Huang et al. (2014) som 

undersökte olika former av psykisk ohälsa hos strokepatienter. Resultatet visade att alla 

individer i studien drabbats av psykisk ohälsa på något sätt, tillexempel nedstämdhet, 

depression, ångest och oro. Det psykiska lidandet spelar stor roll i den funktionella 

återhämtningen, som kräver särskild uppmärksamhet. Något som även framkom i denna 

studie var att strokepatienter av manligt kön med yngre ålder hade en högre sannolikhet 
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att uppleva psykisk ohälsa.Författarna till föreliggande studie kan relatera detta till de 

totala manliga deltagarna i de utvalda artiklarna (tabell 2). Det överensstämmer på ett 

logiskt sätt med Appelros (2012) som förklarar att stroke i genomsnitt är 33 % vanligare 

hos män. Studien beskriver även att i åldrarna under 75 år är stroke mycket vanligare 

hos män.  

Den psykiska ohälsan kunde efter stroken påverka självkänslan och självbilden 

negativt och det varierade i stort sett bland de allra flesta (Fallahpour et al. 2013 & 

Ch´ng, French och Mclean 2008). Upplevelser som att det gamla jaget var helt förlorat 

och känslan av att existensen inte fanns där framkom i studien av Fallahpour et al.( 

2013). Vissa av deltagarna kunde även uppleva frustration över att inte kunna komma 

tillbaka till det tidigare livet. Det handlade mycket om att det var svårt att acceptera den 

nya situationen (Ch´ng, French & Mclean 2008). Detta kan relateras till Backe, Larsson 

och Fridlund (1996) studie där deltagarna upplevde att den gamla bilden av jaget inte 

fanns längre samtidigt som deras integritet hotades av den “nya” livssituationen. 

Studien menar att den dåliga självbilden orsakade många sorgsna stunder med hopp om 

att det gamla jaget skulle återvända. 

 

Rädsla var en känsla som fanns bland de flesta personerna i de olika studierna. Det var 

olika rädslor, vissa hade mer psykiska rädslor och andra fysiska (Fallahpour et al. 2013; 

Jacobsson et al. 2000). Deltagarna i Fallahpour et al. (2013)  studie hade en rädsla för 

att lämna världen och deltagarna i Jacobsson et al. (2000) studie hade en rädsla för 

kvävning när de skulle äta på grund av att de inte hade någon kontroll. Svensson (2012) 

beskriver att det är ungefär två tredjedelar av alla strokepatienter som har en nedsatt 

sväljningsförmåga under akutvårdsskedet som sedan fortsätter ett tag in i 

sjukdomsförloppet. Westergren (2012) anser att ätproblemet dysfagi måste identifieras 

så tidigt som möjligt, eftersom det kan förorsaka undernäring, pneumonier och långa 

sjukhusvistelser. Författarna till föreliggande studie anser att det är vårdpersonalens 

uppgift att både identifiera och undervisa patienten som medför ett samspel mellan båda 

parterna. Orems teori speglar en viktig del av omvårdnaden som består i att hjälpa 

patienten för att kunna återvinna sin förmåga att självständigt kunna tillfredsställa de 

egna behoven (Kirkevold 2000) 

Trots den psykiska ohälsan kunde de flesta tänka positivt även om det var svårt 

till en början, detta enligt (Hjelmblin, Holmström & Sanner 2009; Ch'ng, French & 

McLean 2008). Deltagarna i Hjelmblin, Holmström och Sanner (2009) studie uppnådde 
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positiva resultat genom att tänka bra tankar om sig själva. Medan deltagarna i Ch'ng, 

French och McLean (2008) studie ansåg att desto mer kunskap om situationen de hade 

desto positivare blev tankarna vilket ledde till lättare att acceptera situationen. Detta 

överensstämmer på ett logiskt sätt med studien av Brunborg och Ytrehus (2013), där 

deltagarna hade en positiv inställning till livet i allmänhet. Trots att stroke orsakat en 

sänkning av kroppsfunktioner på olika nivåer, så lyckades de flesta i studien hålla 

stämningen uppe. De hade lärt sig att leva med funktionsnedsättningarna och accepterat 

situationen. Anledningen till att deltagarna kunde anpassa sig till olika situationer på ett 

positivt sätt efter stroken, ansågs vara deras personliga attityder och egenskaper. Det 

upplevdes lättare att se sig själv med stark viljestyrka. 

 

4.2.3	  Upplevelser	  av	  sociala	  förändringar 

Efter en stroke påverkas det sociala livet på olika sätt för den drabbade. Ett gemensamt 

tema som framkom i ett flertal artiklar var att stöd från omgivningen var väldigt 

betydelsefull under denna process. Det framkom även att många av deltagarna upplevde 

att deras relationer i omgivningen förändrades mer eller mindre. För dem personer som 

hade mindre sociala relationer kunde ofta känna sig som en börda för andra och svårt att 

upprätthålla relationerna (Taule et al. 2015; Wood, Connelly & Maly 2010; Ch'ng, 

French & McLean 2008; Fallahpour et al. 2013). 

 

Deltagarna i studien av Wood, Connelly & Maly (2010) ansåg att relationer med andra 

var väldigt meningsfulla eftersom det skapade ett välmående i livet. Samtidigt som det 

var en ständig utmaning att bevara och utveckla relationer i samhället. I en annan studie 

av Ch'ng, French och McLean (2008) berättade deltagarna om vilka betydande roller 

familj och vänner hade under återhämtningsperioden.  

I en studie av Ellis-Hill et al. (2009) beskrev deltagarna deras upplevelser av att 

komma hem från sjukhuset efter en stroke. Dem flesta påpekade att det viktigaste för 

dem var det utvecklade nätverket av socialt stöd från antingen deras söner, döttrar, 

vänner eller grannar. De var väldigt tacksamma över att vara omringad av sådana 

fantastiska människor. De som redan tidigare hade partner kunde känna sig trygga 

eftersom det redan fanns någon där som kunde "hålla ett öga" på dem. Till skillnad från 

deltagarna i studien av Nicholson et al. (2013) där de flesta upplevde sig själva som en 

börda. När de bad om en tjänst som exempelvis transport till ärenden, framkallades 

skuldkänslor. Det fanns en ovilja till att be familj och vänner att ta dem till aktiviteter. 
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Fallahpour et al. (2013) skriver att deltagarna i studien fick andra roller i familjen efter 

sin stroke. Kvinnorna berättade att tidigare vanor såsom matlagning och hushållsarbete 

inte längre var möjligt. Männen kunde inte upprätthålla heltidsarbetet eller vara lika 

aktiva som tidigare. Detta ledde till att dem upplevde en förlust av deras roll i familjen. 

Ett flertal personer hade enligt Taule et al. (2015); Hjelmblink, Holmström & 

Sanner (2009); Kouwenhoven et al. (2011) isolerat sig från omvärlden på grund av sin 

stroke. Till en början upplevde deltagarna i Taule et al. (2015) studie att det var positivt 

att stanna hemma. Efter ett tag upplevdes det istället som ett hinder från det sociala 

nätverket runt omkring. Andra deltagare i Kouwenhoven et al. (2011) studie såg 

isoleringen som ett skydd från omvärlden. Detta på grund av deras 

kommunikationssvårigheter som de upplevde väldigt jobbigt. De flesta deltagarna i 

studien av Hjelmblink, Holmström & Sanner (2009) upplevde att deras sociala 

relationer inte alls var sig lik som innan stroken. Dem upplevde stora förluster av det 

sociala umgänget och det uppfattades som ofattbart.  

Det fanns flera skäl till att det sociala nätverket försämrades samt förlusten av 

vänner. Minskad energi, afasi, rörelsehinder, miljöhinder och förändrade gemensamma 

aktiviteter var några av skälen. Allt detta ledde även till isolering i hemmet (Northcott & 

Hilari, 2010). 

 

Att vara missnöjd med vårdpersonalens beteende på sjukhuset uppmärksammades i 

artiklarna av Mangset et al. (2008) och Ch´ng, French och Mclean (2008). De flesta 

personerna i studierna upplevde att deras bekymmer lades åt sidan och den stora 

fokusen låg endast på den fysiska rehabiliteringen. Det psykiska och sociala 

uppmärksammades inte så mycket enligt de flesta deltagare. Deltagarna i studien av 

Mangset et al. (2008) ansåg att vårdpersonalens beteende och attityder under 

vårdvistelsen var den viktigaste faktorn för patienttillfredsställelse. De faktorer som 

spelade roll var bland annat att bli uppskattad som individ, bra information och en god 

dialog. Det upplevdes meningsfullt med bra information, bland annat för att dem inte 

skulle känna sig utanför. Många lämnade sjukhuset med frågetecken och de upplevde 

senare svårigheter med att kunna förklara och uttrycka sig i de sociala kretsarna, som 

senare ledde till isolering. 

De deltagare i studien av Ch'ng, French och McLean (2008) som inte fick det 

psykiska stödet under vårdvistelsen sökte upp en psykolog vid senare tillfälle för att 

kunna hantera sina känslor. De allra flesta var överens om att det känslomässiga behovet 
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hanterades dåligt under sjukhusvistelsen. Jönsson och Walin (2012) skriver att under 

den första tiden efter en stroke uppmärksammas oftast de fysiska bortfallen mer än de 

psykiska och sociala. Det är sällan dessa behov uppmärksammas av patienten eller 

närstående på sjukhuset. 

    Orem menar att även anhöriga är en viktig roll i patientens omvårdnad, eftersom de 

övertar patientens egenvård i den utsträckning de är i stånd till detta.  Vidare menar 

Jönsson och Wallin (2012) att det är väldigt viktigt att ge god och bra information 

gällande frågor som kan tänkas uppkomma i det dagliga livet. Det kan underlätta de 

sociala kontakterna både utanför och inom familjen. Både skriftlig och muntlig 

information bör ges, för att senare kunna läsa igenom det i lugn och ro hemma. 

 

4.2.4	  Metodologiska	  aspekten	  -‐	  Undersökningsgrupp 

Vid kvalitativa studier finns det inte enligt Polit och Beck (2012) några specifika regler 

för hur stor undersökningsgruppen får vara, dock en urvalsgrupp på maximalt 50 

personer.  Det som utgör storleken på undersökningsgruppen är baserat på den 

information som efterfrågas. De 12 utvalda artiklarna har alla redovisat antal deltagare 

(tabell 2), haft olika många deltagare och även beskrivit undersökningsgruppen. Det 

anses enligt Polit och Beck (2012) vara en styrka då det utan denna information kan 

vara svårt att bedöma om artikelns tillvägagångssätt varit effektivt. 

I föreliggande studie har alla artiklar valt att redovisa undersökningsgruppen som varit 

en blandning av män och kvinnor, vilket styrker helhetsbilden. De övervägande var män 

(tabell 2) och det kan vara till fördel för resultatet eftersom stroke är vanligare bland 

män.  Författarna till föreliggande studie anser att resultatet är trovärdigt eftersom 

genusperspektivet inte påverkat resultatet, vilket skulle kunna bli felaktigt vid jämn 

fördelning av könen. I 10 av de 12 utvalda artiklarna har deltagarnas ålder redovisats 

noggrant, vilket Polit och Beck (2012) styrker då de anser att läsaren får en helhetsbild 

av deltagarna.  De två resterande utvalda artiklarna redovisade endast åldersintervallet 

på de utvalda deltagarna, utan specifik ålder på varje deltagare.  Till föreliggande studie 

valdes ingen specifik åldersintervall, utan bara 18 år och uppåt och även det styrks av 

Polit och Beck (2012) som beskriver att ett brett åldersintervall ger ett brett resultat. 

I två av de utvalda artiklarna som använts till den föreliggande studien har totalt 10 

deltagare redovisats som bortfall (tabell 2).  I en av artiklarna (artikel nummer 6, tabell 

2) redovisades utfallet av deltagarna på ett noggrant sätt som gav författarna till 

föreliggande studie en förståelse för bortfallet. Medan artikel nummer 4 (tabell 2) inte 
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alls redovisade sitt bortfall, vilket enligt Polit och Beck (2012) kan upplevas 

vilseledande.   

 

4.3 Metoddiskussion 

Föreliggande studies syfte var att beskriva personers egna upplevelser om livet efter en 

stroke, därför ansåg författarna att en beskrivande litteraturstudie var passande för att få 

en översikt på tidigare forskning (Polit & Beck 2012). Databaserna som valdes var 

Cinahl och Medline via PubMed då dem är störst inom omvårdnad. Sökorden skapades 

utifrån relevans till föreliggande studies syfte och frågeställningar. Tillsammans med de 

valda sökorden användes den booleska operatorn AND för att få en mer avgränsad 

sökning och för att få så brett resultat som möjligt. Av samtliga sökord i Pubmed var det 

endast ett ord som inte fanns som MeSh-term och istället söktes i fritext. Att söka med 

MeSh termer istället för fritext gjordes för att sökningen ska bli mer exakt efter 

föreliggande studies syfte (Polit & Beck 2012). I Cinahl lades andra sökord till, detta för 

att få fler relevanta artiklar då sökningen i PubMed inte ansågs vara tillräcklig enligt 

författarna. 

Författarna valde att begränsa sökningarna till att inte vara publicerade innan år 2000, 

detta för att få relativt ny forskning och mer trovärdighet. En begränsning på 5-10 år 

hade kunnat användas för att få ett färskare resultat om vad personer tycker och tänker 

kring återhämtningen av stroke under de senaste åren. Författarna ansåg dock att 

sökresultatet inte hade förändrats allt för mycket av att ändra år spannet utan att istället 

välja lite bredare för att sedan lättare kunna jämföra personers upplevelser efter stroke. 

Övriga begränsningar var att artiklarna skulle vara skrivna på engelska, detta för att 

många länder är engelsktalande vilket gör att de flesta artiklarna är skrivna på det 

språket. Enligt författarna kan detta vara en fördel då resultatet kommer från olika delar 

av världen. Dock har ingen av författarna engelska som modersmål vilket kan ses vara 

en nackdel då det kan leda till risk för vissa feltolkningar av fakta. Trots detta har 

författarna utifrån bästa förmåga översatt artiklarna med hjälp av bland annat 

översättningssidor. Artiklarna skulle även kunna öppnas på HIGs databas för att 

undvika köp av artiklar. 

 

Urvalskriterier var att samtliga artiklar skulle innehålla IMRAD vilket kan ses som en 

styrka då detta säkerställer att artiklarna är vetenskapligt godkända (Polit & Beck 2012). 

Artiklarna som inkluderas skulle endast vara kvalitativa studier med inriktning på 
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personers upplevelser om livet efter en stroke. Dock har författarna nu i efterhand 

önskat att någon kvantitativ studie skulle ha använts då detta enligt Polit och Beck 

(2012) är bra då en blandning av ansatser kan stärka varandra och på så sätt bidra till en 

fördel för studien. Enligt Carlson (2016) är stroke lika vanligt hos män och kvinnor och 

av den anledningen har författarna valt att inkludera båda könen med en ålder på 18+. 

En nackdel som författarna analyserat över nu i efterhand är att en mer specifik 

åldersgräns hade kunnat göras. Detta för få ett mer exakt resultat och kunna koppla det 

till olika faktorer som påverkat deltagarnas upplevelse. Nu valdes detta inte då 

författarna inte ansåg att tillräcklig data fanns, att tiden inte var tillräcklig samt att de 

ville ha ett mer översiktligt resultat. Dubbletter exkluderades också. 

Föreliggande litteraturstudie baseras på tolv utvalda artiklar som slumpmässigt delats på 

hälften som de båda författarna analyserat individuellt samt antecknat och sammanfattat 

i ett varsitt dokument. Därefter byttes artiklarna mellan författarna för att sedan göra 

samma sak på den andra hälften. Valet av att först läsa hälften av artiklarna enskilt och 

sedan byta hälft ansågs vara en styrka då chansen för missförstånd och feltolkningar 

blev mindre. Eftersom samtliga artiklar var skrivna på engelska användes 

översättningssidor på internet som hjälp för att minska misstolkning av data. När 

sammanfattningarna var gjorda och författarna läst igenom dem gjordes färgkodning av 

fakta för att dela upp innehåller i fysiskt, psykiskt och socialt, denna del gjordes 

gemensamt för att kunna hjälpas åt. Färgkodning valdes då det lättare går att skilja delar 

av arbete och göra kategorier, detta enligt Polit och Beck (2012). 

 

Den andra frågeställningen genomfördes på nästan samma sätt, dock läste författarna 

endast metoddelen till denna fråga. Individuellt läste författarna en hälft var av det totala 

antalet artiklar, för att sedan anteckna ålder, kön, antal deltagare samt bortfall då det var 

dessa rubriker de sökte efter. Hur författarna kom fram till just dessa var för att det var 

mest relevant att veta utifrån arbetet samt de som fattade författarnas intresse. Därefter 

gjordes en gemensam sammanställning av anteckningarna samt en genomgång av dessa 

för att få en överblick och tillsammans kunna diskutera det som framkommit. En tabell 

gjordes för att tydliggöra den metodologiska aspekten, frågeställning två, och där valde 

författarna att benämna artiklarna med siffror för att undvika en större variant av tabell. 
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4.4 Kliniska implikationer för omvårdnad och förslag på fortsatt forskning 
Författarna vill med denna litteraturstudie förmedla hur personer upplever livet efter en 

stroke och att det ser väldigt olika ut beroende på många faktorer. Författarna vill även 

förmedla kunskap till vårdpersonal, vilket skulle kunna underlätta förståelse för 

strokedrabbade personer. I denna studie framkommer det att deltagarna upplevde att 

stort fokus låg på de fysiska problemen och att de psykiska många gånger hamnade i 

bakgrunden.  Det är viktigt att vårdpersonalen får kunskap om personers upplevelser för 

att kunna skapa den bästa möjliga vården utifrån varje individs behov. Genom att belysa 

personers upplevelser efter en stroke, kan denna studie förtydliga bristfälliga delar i 

omvårdnaden. Detta kan då eventuellt leda till förbättringsåtgärder i vården. Författarna 

till föreliggande studie anser att detta område behöver fortsatt forskning eftersom det 

behövs mer kunskaper, främst hos vårdpersonal, för att öka förståelsen över hur 

personer upplever sin tid efter stroken. Detta kommer i sin tur underlätta arbetet för 

vårdpersonalen som tar hand om dessa personer och gynna alla parter. 

 

4.5 Slutsats 

Stroke är en stor och vanlig folksjukdom som ger de drabbade personerna förändrade 

livssituationer, därför krävs det att vårdpersonalen har kunskap om detta. Alla de 

drabbade personerna upplever både lika och olika fysiska, psykiska och sociala 

förändringar i livet. Innan patienten själv har accepterat situationen är det svårt för 

omgivningen att kunna hjälpa till. På vägen dit finns stöd att få på olika sätt, detta kan 

vara allt ifrån terapeuter till olika stödgrupper. Just gruppsamtal med andra som samma 

situation har framkommit vara störst hjälp för att lättare kunna hantera situationen.  
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Bilaga 1: De inkluderade artiklarnas författare, publicerande år, land, titel, design och 

ansats, undersökningsgrupp, datainsamlingsmetod och dataanalysmetod. 

 
Författare, 
publ.år & 
studieland 

Titel 
 

Design & 
ansats 

Undersökning
sgrupp 

Datainsamlings
metod 

Dataanalys
metod 

Ch´ng, A.M., 
French, D. & 
Mclean, N. 

 
Australien 

 
2008 

Att hantera de 
utmaningar 

som 
återhämtning 

från stroke ger: 
Långsiktiga 

perspektiv av 
stroke 

stödgruppmedl
emmar. 

Designen 
framkomme

r inte. 
 

Kvalitativ. 

26 personer 
från olika 

stroke 
stödgrupper. 

12 Män 
14 Kvinnor 

22-79 år 

Enkäter,  
SF-12 & grupp- 

intervjuer 

QSR NUD 
* IST 6,0 

Fallahpour, 
M., Jonsson, 

H., Joghataei, 
M.T., 

Nasrabadi, 
A.N. & Tham, 

K. 
 

Sweden 
 

2013 

"Jag är inte 
lever mitt liv" 

Upplevda 
erfarenheter av 

deltagande i 
dagliga 

aktiviteter efter 
stroke i 

Teheran. 
 

Beskrivande 
och 

tolkande 
fenomenolo
gisk design 

 
Kvalitativ 

 

8 personer som 
haft en stroke 

4 Män 
4 Kvinnor 
45-68 år 

Djup- 
intervjuer. 

EPP-
metoden. 

Jacobsson, C., 
Axelsson, K., 

Österlind, 
P.O. & 

Norberg, A. 
 

Sweden 
 

2000 

Hur människor 
med stroke och 

friska äldre 
människor 

upplever att äta 
processen 

 
 

Design 
framkom 

inte. 
 

Kvalitativ 

30 personer 
som haft en 

stroke. 
17 Män 

13 Kvinnor 
48-80 år 

 

Observation av 
måltid, 

intervjuer. 

Innehålls- 
analys 

Simeone, S., 
Savini, S., 

Cohen, M.Z., 
Alvaro,R.  & 

Vellone,E. 
 

Italien 
 

2015 
 
 
 
 
 

Upplevelsen 
av stroke tre 

månader efter 
att de fått 

komma hem: 
En 

fenomenologis
k 

undersökning 
 

Fenomenolo
gisk design 

  
Kvalitativ 

15 patienter, 
som första 

gången 
drabbats av en 

stroke 
13 Män 

3 Kvinnor 
34-85 år 

 

Intervjuer Tematisk 
analys 
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&. Kim,H.S. 
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i olika nyanser 

av grått": 
Upplever av 
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symtom i det 
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gisk design 
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guide 
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r och strategier 

 

Grounded 
Theory 

 
Kvalitativ 

32 patienter 
som första 
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Maddah, 
S.S.B., 

Khankeh, 
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2010 
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överlevare 
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theory  
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6 Män 
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strukturerade 

intervjuer 

Corbin & 
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Pallesen, H. 
 

Danmark 
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Kropp, coping 
och 

självidentitet. 
En kvalitativ 

fem års 
uppföljnings- 

studie av 
stroke 

 

Design 
framkomme

r inte 
 

Kvalitativ 

15 personer 
10 Män 

5 Kvinnor 
42-84 år 
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strukturerade 

intervjuer 
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Kvale and 
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Wood, J.P., 
Connelly, 

D.M. & Maly, 
M.R. 

 
England 

 
2010 

"Att komma 
tillbaka till det 
verkliga livet": 

en kvalitativ 
studie av 

processen för 
samhällets 

återanpassning 
efter stroke. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Longitudine
ll Grounded 

theory 
 

Kvalitativ 

10 personer 
6 Män 

4 Kvinnor 
31-79 år 

one-on-one, 60-
minuters semi- 
strukturerade 

intervjuer 

NVIV07 
(QSR 

Internationa
l, 

Doncaster, 
Victoria, 

Australien) 

Mangset, M., 
Dahl, T.E., 
Førde, R. & 
Wyller, T.B. 

 
Norge 

 
2008 

"Vi är bara 
sjuka 

människor, 
ingenting 
annat": ... 

faktorer som 
bidrar till äldre 
strokepatienter

s 
tillfredsställels

e med 
rehabilitering 

 

Fenomenolo
gisk Design 

 
Kvalitativ 

12 personer 
som första 

gången 
drabbats av en 

stroke 
5 Män 

60-87 år 

Semi-
strukturerade 

intervjuer 

Giorgis 
fenomenolo

giska 
metoden 

Hjelmblin, F., 
Holmström, I 
& Sanner, M. 

 
Sverige 

 
2009 

Meningen av 
rehabilitering 

för äldre 
personer som 
har överlevt 

stroke 

Induktiv 
design 

 
Kvalitativ 

 

19 personer 
8 män 

11 kvinnor 
56-89 år 
3 bortfall 

Intervjuer Framkom 
inte tydligt. 

Data 
spelades in, 
transkribera

des och 
analyserade

s. 
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Bilaga 2: De inkluderade artiklarnas författare, syfte och resultat. 
 

Författare Syfte Resultat 
Ch´ng, A.M., French, D. & 

Mclean, N. 
Syftet var att ta reda på hur 

personer hanterar de utmaningar 
som uppkommer under 

rehabiliteringen efter en stroke. 

Deltagarna var alla enade om att 
rehabiliteringsperioden var tuff och det 

var till en början svårt att acceptera 
situationen. Men med stöd från familj, 
vänner och stödgrupper underlättades 

processen. 
Fallahpour, M., Jonsson, 

H., Joghataei, M.T., 
Nasrabadi, A.N. & Tham, 

K. 

Syftet var att beskriva och förstå 
den levda erfarenheten och för 

att identifiera vad som 
kännetecknar fenomenet 

deltagande i vardagliga yrken 
efter stroke, i Teheran, Iran. 

 

Resultatet delas in i tre underrubriker, 
jag kan inte göra samma aktiviteter 

som tidigare, jag är inte samma person 
samt jag lever inte mitt liv. Under 

dessa rubriker sammanfattas 
deltagarnas egna ord på upplevelser 

om tiden efter stroken. Överlag är det 
mest negativa saker. 

 
Jacobsson, C., Axelsson, 

K., Österlind, P.O. & 
Norberg, A. 

Syftet var att beskriva processen 
för att äta, erfarenheter av att äta 

och orala funktioner. 
 

Resultaten visade att de flesta personer 
som deltog i studien hade upplevt vissa 
svårigheter med att äta.  Det fanns en 

rädsla och skam för att äta. Deras 
förändrade kroppsfunktioner och social 

utseende ledde till svårigheter att 
förbereda och transportera mat till 
munnen liksom att svälja maten. 

Simeone, S., Savini, S., 
Cohen, M.Z., Alvaro,R.  & 

Vellone,E. 

Syftet var att beskriva personers 
upplevelser av en stroke, tre 
månader efter hemgång från 

rehabiliteringen. 

Fem teman framkom i resultatet; djupt 
förändrat liv, levande minnen av den 
akuta fasen av stroke, ett bromsande 

liv, lättnad efter återhämtning av stroke 
och att vara en börda för 

familjemedlemmar. Det vanligaste som 
framkom från deltagarna var att dem 

var medvetna om att deras stroke hade 
förändrat deras liv för alltid, fysiskt 

och psykiskt. 
Kouwenhoven, S.E., 

Kirkevold,M., Engedal, K. 
&. Kim,H.S. 

Syftet var att beskriva personers 
levda erfarenheter som lider av 

depressiva symtom i akuta fasen, 
efter en stroke. 

Den analyserade dator resulterade i två 
huvudteman; att bli instängd och att 

förlora sig själv. Den omfattande 
förståelsen av ovanstående teman är att 
"leva ett liv i olika nyanser av grått”. 
Ingen av deltagarnas berättelse hade 

färgstarka beskrivningar av glädje eller 
lycka, inte heller aggression eller 

irritabilitet. 
Kirkevold,M., 

Christensen, D., Andersen, 
G.,  JohanseN, S.P. & 

Harder,I. 

Syftet var att beskriva hur 
trötthet upplevs av personer efter 

en stroke, hur dem förstår och 
hanterar trötthet och hur trötthet 

påverkar deras dagliga liv. 

De stora övergripande målet för alla 
deltagare var “att sträva efter ny 

normalitet”. De försökte hantera sina 
egna och andras höga förväntningar på 
att bli friska och återgå till att leva som 

förut. Det var en ständig utmaning. 
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Dalvandi, A., Heikkilä, 
K.,. Maddah, S.S.B., 

Khankeh, H.R., & Ekman, 
S.L. 

Syftet var att belysa 
livserfarenheter och 

uppfattningar hos personer efter 
en stroke. 

Personerna i denna studie kom fram till 
att otillräcklig socialt stöd, avsaknad 
utbildningsplan, bristande tillgång till 
rehabilitering, fysiska och psykiska 

problem ledde till funktionsstörningar, 
dålig social ekonomi och allmänt 

dåligt  liv. 
Taule, T., Strand, L.I., 

Skouen, J.S. & Råheim, 
M. 

Syftet var att undersöka 
erfarenheter av hem-

rehabilitering efter tidig 
utskrivning från sjukhus efter att 

ha drabbats av en milda till 
måttliga stroke, 

Resultatet till denna studie kom fram 
till att det mentala och psykiska stödet 
är väldigt viktigt för att kunna klara av 
rehabiliteringsperioden. Det krävs ett 
gott samarbete mellan alla parter när 

personen i fråga har hem-rehabilitering 
samt att man anpassar behandlingen 

utifrån varje individ. 
Pallesen, H Syftet var att identifiera, från ett 

långsiktigt perspektiv, personers 
självidentitet, deras syn på några 
tillhörande funktionshinder och 

hur de hanterar sina liv efter 
stroke. 

Det framkom att, personerna hade efter 
fem år större acceptans av deras 
situation jämfört med direkt efter 

deltagandet i 
rehabiliteringsprogrammet. Dock 
kunde dem fortfarande ta itu med 

konsekvenserna av stroken. De hade 
lidit av ytterligare sjukdomar och 
biverkningar efter stroke anfallet. 

 
Wood, J.P., Connelly, 
D.M. & Maly, M.R. 

Syftet var att undersöka 
processen för återintegrering i 
samhället under det första året 
efter en stroke, från ett patien 

tperspektiv. 

Precossen för återintegrering i 
samhället innefattar en rad olika mål 
för de stroke drabbade personerna. 
Dels att vinna tillbaka den fysiska 

funktionen, inrättande av oberoende 
och återvända till det verkliga livet. 

Denna utmaning innebar att skapa en 
balans mellan deras egna förväntningar 

på sig själva och deras fysiska 
förmåga. 

Mangset, M., Dahl, T.E., 
Førde, R. & Wyller, T.B. 

Syftet var att identifiera faktorer 
som bidrar till äldre stroke 

patienters tillfredsställelse med 
rehabilitering efter en stroke. 

En av huvudkategorierna var att "Att 
bli behandlad med respekt och 

värdighet". Det ansåg patienterna som 
en central faktor som bidrar till 

tillfredsställelse med rehabiliteringen. 
Denna viktiga faktor delades upp i fem 

underkategorier; 1. att bli behandlad 
humant, 2. Att blir erkänd som individ, 
3. Att självständigheten respekteras, 4. 

Att ha tillit och förtroende till 
yrkesverksamheten, 5. Dialog och 

utbyte av information. 
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Hjelmblin, F., Holmström, 
I. & Sanner, M. 

Syftet var att undersöka 
betydelsen av rehabiliteringen 

för äldre svenska strokepatienter, 
från akuta fasen till slutet av 

rehabiliteringen. 

För de äldre personerna som överlevt 
en stroke innebär rehabiliteringen en 
social återanpassning. För att kunna 

uppnå detta försökte dem att återuppta 
de fysiska och kognitiva funktionerna, 

relationer och förlorad säkerhet. 
 


