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Abstrakt 

 

Bakgrund: Varje år drabbas cirka 30 000 personer av stroke i Sverige och av dessa är ungefär 

20 procent under 65 år. Att drabbas av stroke är en stor omställning i livet. Att då drabbas av 

stroke i ung ålder kan medföra större problematik eftersom att livssituationen oftast ser 

annorlunda ut än efter pensionsåldern. 

Syfte: Syftet med studien var att beskriva upplevelsen av att drabbas av stroke före 65 års 

ålder.  

Metod: En litteraturstudie genomfördes med femton vetenskapliga artiklar som 

analyserades, granskades och sammanställdes till ett gemensamt resultat.  

Resultat: Det framkom att vardagen förändrades efter insjuknandet av stroke. Relationer 

inom familjen förändrades. Efter stroke upplevde flertalet strokedrabbade ett förändrat ”jag” 

med bland annat försämrat självförtroende och förlorad identitet. Osynliga handikapp 

upplevdes som ett stort problem som påverkade bemötandet från både vården och 

omvärlden. De unga strokedrabbade beskrev en brist på information från vården samt 

vikten av socialt stöd för att hitta vägen tillbaka till livet. 

Diskussion: Förståelsen för sjukdomen är en viktig del till att finna begriplighet i de unga 

strokedrabbades nya situation i livet. Att känna en meningsfullhet i vardagen skulle kunna 

leda till ökad motivation hos de unga strokedrabbade.  

Slutsats: Upplevelsen av att vården ej är anpassad för yngre är vanligt bland unga 

strokedrabbade. Ålders- och personcentrerad vård är därav ett bra förhållningssätt för att de 

unga strokedrabbade ska få den bästa möjligheten att hitta vägen tillbaka till livet. 

 

Nyckelord: Litteraturstudie, Stroke, Upplevelse, Yrkesverksam ålder 
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Inledning 

 

Varje år drabbas närmare 30 000 personer i Sverige av en stroke. Många av de som insjuknar 

i stroke är gamla. Medelåldern ligger runt 75 år, men i 20 procent av fallen är den drabbade 

under 65 år. Stroke är ett globalt hälsoproblem då det internationellt sett är den största 

orsaken till invaliditet och den tredje största orsaken till död (Stroke Riksförbundet, 2016). 

Att drabbas av stroke är en stor omställning i livet. Att då drabbas av stroke i ung ålder kan 

medföra större problematik eftersom att livssituationen oftast ser annorlunda ut än efter 

pensionsåldern (Röding, 2009). Tidigare studier visar även på att stroke ökar risken för 

självmord, speciellt bland kvinnliga patienter och yngre vuxna (Pompili et al, 2015). 

Riksstrokes årsrapport (2016) rapporterar att antalet registrerade vårdtillfällen år 2015 var 22 

829 stycken på nationell nivå med en täckningsgrad på 90 %.  Av de insjuknande år 2015 var 

77 % förstagångsinsjuknanden i stroke. Av de drabbade som är under 65 år är det en högre 

procent män än kvinnor (Riksstroke, 2016). I åldrarna 35 till 44 år har risken för att drabbas 

av stroke ökat med 21 % för kvinnor respektive 15 % för män sedan mitten av 1990-talet 

(Socialstyrelsen, 2013). Giang et al. (2016) visar med sin studie att återinsjuknandet efter en 

stroke bland de yngre har minskat under en tjugoårs period. Trots detta återinsjuknar en stor 

andel av de unga patienterna inom fyra år efter det första insjuknandet.  

 

Bakgrund 

Stroke 

 

Vad är stroke? 

Stroke innefattar varje sjukdom som försämrar det cerebrala blodflödet under en kritisk nivå 

av ett specifikt område i hjärnan. Stroke kan delas in i två huvudkategorier; ischemisk stroke 

och hemorragisk stroke. Ischemisk stroke är vanligtvis ett resultat av en trombos eller 

ateroskleros. Hemorragisk stroke sker på grund av en bristning i en artär i hjärnan vilket 

resulterar i blödning. Båda dessa tillstånd leder till skador i hjärnans nervceller till följd av 

syrebrist (Tan & Christensen, 2012). Vanliga symtom vid stroke är plötsliga avdomningar, 

svaghet i ansikte, arm eller ben, förvirring eller talsvårigheter, synbortfall i ena eller båda 
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ögonen, tilltagande bröstsmärta eller obehag, gångsvårigheter, yrsel eller förlust av balans 

samt svår huvudvärk utan känd orsak (Madsen, Baird, Silver & Gjelsvik, 2015). 

Riskfaktorerna för att drabbas av stroke är många. Detta inkluderar bland annat; ålder, 

systoliskt blodtryck, hypertoni, diabetes, rökning, kardiovaskulära sjukdomar (hjärtinfarkt, 

angina pectoris och hjärtsvikt), övervikt, fysisk inaktivitet, dyslipidemi, hög 

alkoholkonsumtion samt hög salthaltig kost. Även genetiska faktorer har betydelse i risken 

för att insjukna i stroke (Meschia, et al, 2014). 

 

Behandling 

Vid misstanke om stroke så är tiden till diagnos av största vikt för att motverka ischemi i 

hjärnan. Vid hjärninfarkt går behandlingsmetoderna ut på att lösa upp tromboser och 

embolier samt att avlägsna befintliga tromboser (Ericson & Ericsson 2012, s. 248). När en 

hjärnblödning inträffat utför man en kirurgisk tömning av hematomet om det är en större 

blödning (Ericson & Ericsson, 2012, s. 252). 

 

Rehabilitering 

WHO beskriver rehabilitering som avgörande för att de med begränsade funktioner skall 

kunna återgå till att leva självständigt och medverka i eventuell utbildning, arbetsmarknad 

eller samhällsliv. Tillgång till rehabilitering kan minska konsekvenserna av sjukdom eller 

skada, förbättra hälsa och livskvalité samt minska användningen av hälso- och 

sjukvårdstjänster (WHO, 2016). Återhämtningen efter insjuknandet i stroke är i många fall en 

långdragen process. Psykologisk och social anpassning behövs för att kunna återgå till ett 

fungerande vardagsliv (Pessah-Rasmussen, 2014, s. 335).  

 

Strokens olika kriser 

I en amerikansk studie av Lutz, Young, Cox, Martz och Creasy (2013) belyser författarna 

olika kriser som uppstår när en person drabbas av stroke. Inledande är själva ”Stroke-krisen” 

när en patient diagnostiserats med stroke och blivit inlagd på sjukhus. Vid denna situation 

uppvisar den drabbade hög nivå av oro, chock och misstro. När patientens hälsotillstånd 
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förbättras uppstår nästa fas i krisen genom förväntningarna på återhämtning efter stroke. 

Denna fas är tiden då patienten oftast reflekterar över sin framtid och hur pass återhämtad 

han eller hon kommer bli. Tredje och sista fasen är den så kallade ”Utskrivnings-krisen”. 

Strokepatienter har en begränsad tid på sjukhus och ibland skrivs dessa ut även om inte alla 

funktioners mål uppnåtts, vilket gör att livet efter utskrivning inte ser ut som det gjorde 

innan. Faktorer som påverkar denna kris-fas är en minskad upplevelse av självständighet, 

påverkad ekonomi och mediciner. 

 

Forskning av McCarthy et. al, (2016) visar att risken av att drabbas av depression efter en  

stroke är betydligt högre bland personer under 65 år. Det som anses vara problemet är att 

bevara en bra ekonomi då det blir svårare att betala räkningar samt att de upplever en högre 

belastning från familjen än de äldre. 

 

Vårdvetenskapliga begrepp 

Förändrad livsvärld 

När en person drabbas av sjukdom kan denna uppleva en totalt förändrad värld. Ett 

exempel på detta är avstånd som kan upplevas som mycket större när denne har ont eller är 

rörelsehindrad på något vis. Den drabbade personen kan uppleva sin egen värld som 

förminskad samtidigt som omvärlden blir större. Arbetsplatsen som kanske ligger någon 

kilometer ifrån kan kännas som den ligger i en annan kontinent. Även tidsuppfattningen kan 

påverkas – en timme kan upplevas som en hel dag exempelvis. Därför bryts det tidigare 

perspektivet av vardagen och uttalande som; ”Jag är inte mig själv längre”, blir allt vanligare 

bland patienter. Hur världsbilden förändras till följd av sjukdom är individuellt men också 

kopplat till vilken typ av sjukdom personen drabbats av, exempelvis skiljer det sig mellan en 

strokepatient och en cancerpatient (Birkler, 2007, s. 33-35).  

 

Att bli akut sjuk påverkar en person genom att plötsligt försämras. Individen kan uppleva en 

känsla av att förlora sin frihet som en oberoende, frisk människa. Att bli beroende av andra 

människor, för att överleva och klara av vardagen, är ett lidande i sig för att livet inte längre 

är som det brukade vara. Att bli akut sjuk påverkar människans hälsa, välbefinnande och 
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värdighet då en ovisshet inför framtiden och känslan av att förlora kontrollen över det egna 

livet infinner sig (Engström, 2014, s. 45). 

 

Känsla av sammanhang 

Antonovsky har tagit fram ett begrepp som ofta används inom vården, KASAM eller känsla 

av sammanhang. Antonovskys formella definiering av KASAM är; ”… en global hållning som 

uttrycker i vilken utsträckning man har en genomträngande och varaktig men dynamisk känsla av 

tillit till att de stimuli som härrör från ens inre och yttre värld under livets gång är strukturerade, 

förutsägbara och begripliga, de resurser som krävs för att man skall kunna möta de krav som dessa 

stimuli ställer på en finns tillgängliga, och dessa krav är utmaningar, värda investering och 

engagemang”. Antonovsky beskriver vidare tre centrala begrepp som ligger som grund till 

huruvida en person har hög KASAM; begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. En 

människa med hög begriplighet förväntar sig att saker eller situationer som denne kommer 

möta i framtiden är förutsägbara, eller att dessa åtminstone går att förklara eller begripa. När 

olyckliga saker händer i livet så kommer en människa med hög känsla av hanterbarhet inte 

uppleva livet som orättvist och sörja för alltid. Det sista begreppet meningsfullhet syftar till i 

vilken utsträckning en människa upplever att livet har en känslomässig innebörd 

(Antonovsky, 1991, s 38-41). 

 

Problematisering 

 

Att vara ung, i yrkesverksam ålder och drabbas av stroke kan göra det svårt att komma 

tillbaka till en normal vardag. Komplikationer vid stroke kan också göra det svårt att komma 

tillbaka till arbetet igen. Som tidigare nämnt och som Socialstyrelsen (2013) visar på är att 

stroke ökar just bland de yngre, vilket utgör grunden till denna litteraturstudie. Med yngre 

menas personer mellan 18-65 år, de som fortfarande räknas som yrkesverksamma i Sverige. 

Valet av yngre människor till denna litteraturstudie gjordes eftersom de oftast har andra 

roller än de äldre. Exempelvis kan de vara arbetande, studenter, partner i ett förhållande 

eller småbarnsföräldrar, och ska sedan komma tillbaka till sin roll inom en snar framtid. 

Röding (2009) belyser att inom hälso- och sjukvården idag fokuseras det mestadels på de 
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äldre strokedrabbade vilket kan tyda på att vården inte tillräckligt anpassats till de yngre 

(Röding, 2009). Stroke kommer plötsligt och förändrar livet för den drabbade drastiskt. 

Kunskapen om hur de yngre patienterna upplever en stroke och hur deras liv kan förändras 

efteråt blir viktigt för sjuksköterskor att förstå, då denna patientgrupp skiljer sig från de 

äldre patienterna.  

 

Syfte 

Syftet med denna litteraturstudie är att beskriva hur upplevelsen är att drabbas av stroke 

före 65 års ålder. 

 

Metod 

Design 

För att syftet med denna litteraturstudie skulle kunna uppnås har en beskrivande 

litteraturstudie tillämpats. Att göra en litteraturstudie innebär att sammanställa samt 

analysera forskning inom ett specifikt forskningsområde och på så vis få en sådan bra inblick 

i området som möjligt (Friberg, 2009, s.133).   

 

Litteratursökning och urval 

Inledningsvis genomfördes två större artikelsökningar i databaserna Cinahl och PubMed för 

att undersöka vilken utbredning av material det fanns inom området. Sökord valdes utifrån 

relevans gentemot syftet. Specifika sökord utformades med stöd av svenska MeSH termer 

och anpassades till respektive databas (Bilaga 1).  Inklusionskriterier till sökningen av 

studierna var att de syftade till att undersöka upplevelsen hos personer som drabbats av 

stroke i åldrarna 18-65, var peer reviewed, visade ett etiskt resonemang samt att artiklarna 

skulle uppnå kraven för att vara vetenskapliga. Studier som exkluderas innefattade deltagare 

som inte var i yrkesverksam ålder, artiklar som var skrivna på andra språk än svenska eller 

engelska samt de som endast utgick utifrån de anhörigas upplevelser. Urvalet av studierna 

genomfördes i fyra steg. Första urvalet gjordes genom att välja ut artiklar från sökningen 

utifrån relevansen av deras titlar gentemot syftet. Andra urvalet gjordes genom att läsa 

igenom studiernas abstrakt. Vid tredje urvalet lästes hela studierna i sin helhet och slutligen i 
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det fjärde urvalet gjordes en kvalitetsbedömning av samtliga studier från det tredje urvalet. 

De studier som uppfyllde ovanstående kriterier inkluderades i denna litteraturstudie (Bilaga 

1). Granskning av de kvalitativa studiernas kvalitet gjordes med stöd av SBU:s 

granskningsmall för kvalitetsgranskning (SBU, 2014a). De kvantitativa studierna granskades 

utifrån två modifierade kvalitetsutvärderingsmallar för kvantitativa interventionsstudier 

samt kvantitativa deskriptiva studier (Forsberg & Wengström, 2003). Studiernas grad av 

kvalitet bedömdes med stöd av SBU:s ”Kriterier för bedömning av vetenskaplig kvalitet” (SBU, 

2014b, s.101). 

 

Analys 

Analysprocessen utfördes i olika steg med inspiration från Friberg (2012, s.140-141). Först 

lästes de valda studierna flera gånger för att få en förståelse för dess innehåll och 

sammanhang. Varje studie fick en siffra för att sedan lättare kunna härledas under 

analysprocessen. Därefter granskades alla studiers huvudresultat. Innehållen jämfördes 

mellan studierna för att se mönster. Likheter och skillnader söktes för att därefter sortera in 

studiernas resultat under subkategorier och slutligen kategorier. 

 

Etiska överväganden 

Till denna litteraturstudie inkluderades enbart studier som blivit godkända av en etisk 

forskningskommitté eller som påvisat ett etiskt resonemang. Ett eget etiskt resonemang har 

förts genom studiernas analysprocess så att inte materialets innebörd förvrängts samt att 

litteraturstudiens resultat bibehållit sin objektivitet (Polit & Beck, 2016, s.150).  
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Resultat 

Inkluderande studier i resultatet var åtta stycken kvalitativa, sex stycken kvantitativa samt 

en av mixad metod. Resultatet beskrivs utifrån tre kategorier och tio subkategorier (Tabell 1). 

 

Tabell 1. 

Kategorier Subkategorier 

Livet tar en ny vändning Förändrad vardag 

Förändrat jag 

Osynligt handikapp 

Förändrat arbetsliv 

Att inte bli sedd av vården Fokus på fysiska symtom 

Att inte få sina behov tillgodosedda 

Att sakna information och stöd 

Hitta vägen tillbaka Att hantera det nya livet 

Att inte bli respektfullt bemött 

Vikten av socialt stöd 

 

Livet tar en ny vändning 

Förändrad vardag 

Försämringar som uppkom vid insjuknandet av stroke medförde förändringar i vilka 

aktiviteter som de strokedrabbade hade förmåga att utföra. Det fanns en uttryckt känsla av 

att gå från ett händelsefullt liv till en tvingad inaktivitet (Anderson & Whitfield, 2013). Även 

Atobrah (2012) samt Kuluski, Dow, Locock, Lyons och Lasserson (2014) beskrev en 

förändring i betydelsefulla aktiviteter hos den strokedrabbade. Vidare beskrev Palmcrantz, 

Widén Holmqvist och Sommerfeld (2012) att det fanns begränsningar i förmågan att kunna 

utföra aktiviteter efter stroke och att majoriteten ej kunnat återgå till tidigare fritidsaktiviteter. 

Även annan forskning påvisar att vardagliga aktiviteter blev begränsade efter stroke då små 

enkla uppgifter som tidigare tagits för givet plötsligt uppfattades som en mycket svårare 

process (Anderson & Whitfield, 2013; Kuluski et al., 2014). Dagliga aktiviteter förändrades, 

så som att äta, förflytta sig och att utföra egenvård blev en vanlig utmaning för den 

strokedrabbade. Några studier visade att vanligt förekommande känslor efter insjuknandet 

av stroke var självupplevd börda och känslan av att ej känna sig användbar längre 
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(Anderson & Whitfield, 2013; Ren et al., 2016). Ren et al. (2016) beskrev vidare att de 

individer som levde utan partner upplevde en högre nivå av självupplevd börda i jämförelse 

med de som levde i ett förhållande. Även de som var i behov av hjälp vid ADL, delvis eller 

helt ifrån andra, upplevde en högre nivå av självupplevd börda jämfört med de som helt och 

hållet kunde ta hand om sig själv. Andra studier visade att förlusten av förmågan att utföra 

dessa aktiviteter hindrade motivationen, tålamodet och förtroendet (Kuluski et al., 2014; 

Palmcrantz et al., 2012). Martinsen, Kirkevold och Sveen (2015) menade att konsekvenserna 

av stroke hotade möjligheten att återgå till ett normalt liv.  

 

Känslomässiga yttringar som uppkom efter stroke var ilska och frustration i och med den 

förändrade vardagen (Blixen et al., 2014; Kuluski et al., 2014). Atobrah (2014) beskrev att 

förändringar skedde i den strokedrabbades ambitioner och prioriteringar efter insjuknandet. 

Kuluski et al. (2014) samt Röding, Lindström, Malm och Öhman (2003) belyste vissa 

strokedrabbades tacksamhet till livet efter att ha insjuknat i stroke. En annan studie visade 

även på att många strokedrabbade omvärderat sitt liv och att dessa upplevde det som att 

livet tagit en ny vändning. Många uttryckte en känsla av lättnad över att ej drabbats värre. 

Dock upplevdes denna känsla av tacksamhet och lättnad som påtvingad från omgivningen 

och att dessa attityder förväntades av de strokedrabbade. Förväntningar, både från andra 

och sig själv, påverkades efter insjuknandet av stroke. Hos kvinnorna var det framförallt 

förväntningarna på att sköta hemmet och barnen, hos männen var det förväntningarna på att 

sköta ekonomin (Röding et al., 2003).  

 

I många studier framkom förändrade relationer inom familjen (Kuluski et al., 2014; Low, 

Kersen, Ashburn, George & McLellan, 2003; Palmcrantz et al., 2012). Småbarnsföräldrar som 

insjuknat i stroke upplevde det svårt att inte kunna läsa för sina barn, omfamna dem eller 

hämta dem från skolan. Störningar i barnuppfostran, partners- och familjerelationerna samt 

oro över framtida relationer bidrog till en oro hos den strokedrabbade (Kuluski et al., 2014). 

Upplevelsen bland vissa män var att de fått mer tid tillsammans med sina barn efter stroke 

och beskrev detta som en positiv aspekt. Andra beskrev istället att de fått omvärdera sitt 

faderskap eftersom de inte längre var starka och osårbara som före insjuknandet (Röding et 
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al., 2003). Flertalet strokedrabbade beskrev ett försämrat sex- och kärleksliv till följd av deras 

nedsättningar (Kuluski et al., 2014; Low et al., 2003). Kuluski et al. (2014) belyste även att 

andra relationsaktiviteter så som att umgås med vänner förlorades till viss del efter stroke.  

 

Förändrat jag 

Efter stroke upplevde flertalet ett förändrat ”jag” i olika aspekter (Kuluski et al., 2014). Unga 

strokedrabbade beskrev ett försämrat självförtroende efter stroke. Många gånger kände de 

sig osäkra över hur de skulle hantera vanliga situationer och många kämpade med att 

övervinna rädslan för att lämna hemmet. Denna rädsla upplevdes till följd av en känsla av 

sårbarhet genom att inte kunna försvara sig på grund av sina nedsättningar (Anderson & 

Whitfield, 2013). Många upplevde ett försämrat självförtroende efter insjuknandet (Blixen et 

al., 2014). Flera unga strokedrabbade kände sig annorlunda på grund av förändringar i sina 

egenskaper samt i sina förmågor att inta olika roller så som i hemmet och på jobbet (Kuluski 

et al., 2014). Personer som tidigare varit utåtriktade kunde efter insjuknandet av stroke 

uppfattas som blyga och anspråkslösa (Stone, 2005).  Det uttrycktes även en förändrad syn 

på sin identitet och i många fall även en upplevelse av att ha förlorat sin identitet efter att 

diagnostiserats med stroke (Blixen et al., 2014; Kuluski et al., 2014). Vidare beskrev Martinsen 

et al. (2015) att strokedrabbade hade svårt att förstå sitt liv och sin situation även om det gått 

flera år sedan de insjuknade i stroke.   

 

Flera unga strokedrabbade berättade om fysiska nedsättningar efter stroke som medförde 

begränsningar för personerna (Blixen et al., 2014; Röding et al., 2009; Sadler et al., 2014). 

Fysiska nedsättningar som var vanligt förekommande innefattade 

kommunikationssvårigheter (Blixen et al., 2014; Palmcrantz et al., 2012; Röding et al., 2009; 

Sadler et al., 2014), problematik med rörligheten (Blixen et al., 2014; Sadler et al., 2014), synen 

(Blixen et al., 2014), förmågan att skriva och räkna (Palmcrantz et al., 2012), huvudvärk, 

smärta (Röding et al., 2009), muskelsvaghet samt balanssvårigheter (Sadler et al., 2014). 

Röding et al. (2009) beskrev även mångas upplevelser av försämrad förmåga till fysisk 

ansträngning och att de flesta till och med var rädda för att drabbas av ny stroke till följd av 

fysisk ansträngning. 



 10 

Osynligt handikapp 

De flesta strokedrabbade beskrev problematiken med de kognitiva nedsättningarna som 

uppkom efter stroke (Blixen et al., 2014). Kognitiva nedsättningar, även kallad osynliga 

handikapp, som beskrevs var; försämrad koncentrationsförmåga (Palmcrantz et al., 2012; 

Röding et al., 2009), försämrat minne (Blixen et al., 2014; Palmcrantz et al., 2012), försämrad 

förmåga att fullfölja saker och problem att vistas i trånga miljöer. Majoriteten upplevde 

dessutom en försämrad simultankapacitet samt problem med att delta i diskussioner jämfört 

med innan stroke (Röding et al., 2009). Vissa beskrev dessutom att de blivit känsliga för olika 

intryck efter stroke och att det uppkommit svårigheter med att sortera olika typer av känslor 

(Röding et al., 2003).  Trötthet upplevdes som den vanligast förekommande kognitiva 

nedsättningen efter stroke (Maaijwee et al., 2014; Palmcrantz et al., 2012; Röding et al., 2009). 

Denna trötthet spelade en viktig roll i livet. Tröttheten upplevdes som en överväldigande 

och okontrollerbar effekt efter stroke. Till följd av denna trötthet påverkades flera saker på 

ett negativt sätt; arbetet, familjen och det sociala livet. Tröttheten resulterade i en oförmåga 

att engagera sig i det dagliga livet och många upplevde sig som likgiltiga. Även sexlivet 

påverkades negativt av tröttheten och flera beskrev trötthetens påverkan på deras förmåga 

att hantera sysslor som de tidigare skött, så som hemmet och barnen (Röding et al., 2003). 

Depressiva- och ångestsymtom var sammankopplade med trötthet (Maaijwee et al., 2014).  

 

Det framgick en frustration bland de strokedrabbade att de kvarstående symtomen efter 

stroke var framförallt osynliga handikapp. Dessa handikapp ansågs inte lika legitimt i 

jämförelse med andra former av handikapp enligt de strokedrabbade (Röding et al., 2003). 

Upplevelsen av att inte bli förstådd och att behöva förklara sig för andra uttrycktes bland 

många (Röding et al., 2003; Stone, 2005), de menade att andra människor ej upplevde att de 

är handikappade utan bara uppför sig konstigt. Strokedrabbade påpekade även att folk 

runtom ofta glömde att de hade ett handikapp eller valde att förneka det. Eftersom dessa 

handikapp ej är synliga uttrycktes en irritation över att andra förväntade sig mer utav dem 

än av de strokedrabbade med synliga handikapp. Vissa beskrev även att de själva hade 

problematik att känna igen sina egna funktionsnedsättningar då de ej märktes lika tydligt 
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som de fysiska. Några uttryckte till och med att de upplevde en känsla av skam över dessa 

osynliga handikapp (Stone, 2005).  

 

Förändrat arbetsliv 

Förlust av arbete, vare sig det var permanent eller temporärt, var vanligt förekommande 

efter insjuknandet av stroke. De flesta strokedrabbade beskrev att de ej kunnat återgå till 

eller varit tvungna att dra ner på arbetet (Kuluski et al., 2014; Low et al., 2003; Vestling, 

Ramel & Iwarsson, 2005). Sadler, Daniel, Wolfe och McKevitt (2014) förklarade att denna 

stora andel var till följd av strokerelaterade funktionsnedsättningar. Vidare beskrev 

Lindström, Röding och Sundelin (2009) funktionsnedsättningar så som försämrad 

koncentrationsförmåga samt försämrad fysisk förmåga som bidragande faktorer till en 

försvårad återgång till arbete. Lindström et al. (2009) samt Palmcrantz et al. (2012) 

rapporterade däremot att majoriteten av de strokedrabbade kunnat återgå till arbete efter 

stroke och i de flesta fall även till samma arbete som innan. Att inte uppleva sig själv som en 

börda för andra hade ett starkt samband med en förbättrad återgång till arbete.  

 

De strokedrabbade upplevde ett bristande stöd vid återgång till arbetet vilket ledde till 

begränsningar i deras förmåga att tjäna pengar (Sadler et al., 2014). I de flesta fall hade detta 

klara finansiella konsekvenser, till följd av den förlorade inkomsten. För vissa förvärrades 

detta ytterligare på grund av tillkommande utgifter för anpassning av hemmet för att kunna 

tillgodose eventuella funktionshinder (Kuluski et al., 2014).  Många uttryckte en negativ 

effekt på ekonomin efter stroke (Sadler et al., 2014) och många upplevde det även svårare att 

hantera ekonomin (Palmcrantz et al., 2012). Flera strokedrabbade beskrev ett behov av 

finansiellt stöd för att kunna hantera livet efter stroke vid utskrivning men att detta behov ej 

uppfylldes (Low et al., 2003; Sadler et al., 2014). Den negativa effekten på ekonomin efter 

insjuknandet av stroke upplevdes av många som värre än insjuknandet i sig (Sadler et al., 

2014). Det var viktigt bland de strokedrabbade att återupprätta en roll i arbetslivet, vare sig 

det var på samma arbete som innan eller på ett annat (Kuluski et al., 2014). Det som ansågs 

viktigast med att arbeta samt anledningen till att de ville återgå till arbete var framförallt den 
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finansiella aspekten men även möjligheten till personlig utveckling, möjligheten att träffa 

arbetskamrater och känslan av att ha något att göra (Vestling et al., 2005). 

 

Att inte bli sedd av vården 

Fokus på fysiska symtom 

Generellt tog det långa perioder av ohälsa, smärta och uppenbara patofysiologiska 

förändringar, tillsammans med en rad olika medicinska undersökningar, innan en diagnos 

kunde ställas för de unga strokedrabbade. Vissa blev dessutom feldiagnostiserade (Atobrah, 

2012). De strokedrabbade uttryckte att denna fördröjda diagnostisering var på grund av att 

sjukvårdspersonalen ansåg personen som för ung för att ha kunnat drabbas av stroke. Ett 

exempel var en strokedrabbad kvinna som fått synrubbningar. Kvinnan beskrev hur hon 

uppfattades som påverkad av alkohol eller droger av sjukvårdspersonalen (Kuluski et al., 

2014). Majoriteten av de strokedrabbade upplevde att sjukvårdspersonalen prioriterade och 

uppmärksammade det fysiska aspekterna, exempelvis ADL och fallprevention, framför de 

psykiska aspekterna som många gånger var mer kopplat till patientens egna mål (Anderson 

& Whitfield, 2013; Martinsen et al., 2015).  

 

Att inte få sina behov tillgodosedda  

Det upplevdes som att det fanns många ouppfyllda behov hos de unga strokedrabbade. 

Framförallt var det de individanpassade behoven utifrån deras ålder och livssituation som ej 

beaktades av sjukvårdpersonalen (Blixen et al., 2014; Low et al., 2003; Martinsen et al., 2015; 

Röding et al., 2003; Stone, 2005). Vidare beskrev de unga strokedrabbade sina upplevelser av 

hur vården ej var åldersanpassad. Rehabilitering tillsammans med äldre patienter och 

placering på geriatriska avdelningar resulterade i upplevelsen av att vara felplacerad då 

intressen och behov beskrevs som olika mellan äldre och yngre patienter (Martinsen et al., 

2015; Röding et al., 2003; Stone, 2005). Röding et al. (2003) belyste de unga strokedrabbades 

starka behov av att kunna socialisera sig med andra patienter i samma ålder och situation. 

Stora åldersskillnader bidrog till att de upplevde sig som distanserade från andra patienter. 

Stone (2005) beskrev vidare att de unga strokedrabbade i vissa fall upplevde sig som 

deprimerade till följd av att placeras bland de äldre patienterna.  



 13 

Att sakna information och stöd 

Low et al. (2003), Röding et al. (2003), Röding et al. (2009) samt Sadler et al. (2014) beskrev att 

många upplevde ett behov av att få information om stroke, hur det uppkommit, varför det 

uppkommit, om det hade kunnat förebyggas på något sätt samt om det kommer inträffa igen. 

Vidare berättar Blixen et al. (2014), Röding et al. (2003) och Sadler et al. (2014) om hur bristen 

på information och behovet av kunskap resulterade i att de unga strokedrabbade kände sig 

frustrerade. Blixen et al. (2014) beskrev även hur kommunikationsproblemen mellan den 

strokedrabbade och sjukvården ansågs som ett hinder i återhämtningen, exempelvis på 

grund av för svåra medicinska termer. Ett ytterligare problem som många av de 

strokedrabbade upplevde var den bristande tillgängligheten inom vården (Blixen et al., 2014; 

Martinsen et al., 2015). Majoriteten av de strokedrabbade önskade mer hjälp av vården för att 

kunna hantera rehabiliteringen både fysiskt och psykiskt. Att navigera sig fram inom 

strokesjukvården var något som upplevdes som svårt. De unga strokedrabbade uttryckte 

dessutom en besvikelse över att rehabiliteringen tog slut trots att de fortsatte uppleva fysiska 

nedsättningar. Några uttryckte att de kände sig isolerade och övergivna av sjukvården efter 

utskrivningen (Sadler et al., 2014). Röding et al. (2003) beskrev att många ändå visade en 

förståelse för vårdpersonalens stressiga situation och härrör detta till den nuvarande stressen 

i samhället.  

 

Hitta vägen tillbaka 

Att hantera det nya livet 

De unga strokedrabbade hade svårt att hantera situationen vid insjuknandet. De beskrev att 

tidpunkten vid upptäckten av sjukdom var en avgörande och unik situation i deras liv som 

hade stor betydelse under hela processen av att hantera sjukdomen (Atobrah, 2012). Det 

fanns olika sätt att hantera livet efter stroke. En strokedrabbad beskrev hur denne använde 

humor för att bagatellisera saker (Anderson & Whitfield, 2013) medan vissa valde att gömma 

sina nedsättningar eftersom de ej ville visa sig som handikappade eller sjuka (Anderson & 

Whitfield, 2013; Stone, 2005). Atobrah (2012) beskrev att unga personer som drabbats av 

kronisk sjukdom pratade väldigt lite om sitt tillstånd, även vid smärta. Istället valde de att 

prata om sådana saker som ej var relevanta till deras sjukdomstillstånd. Vidare berättar 
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Anderson och Whitfield (2013), Kuluski et al. (2014) samt Stone (2005) om hur distansering 

från andra människor och andra strokedrabbade var en vanligt förekommande hantering 

efter insjuknandet av stroke. Denna distansering förklarades med olika anledningar; 

Anderson och Whitfield (2013) berättade om hur de unga strokedrabbade distanserade sig 

från andra strokedrabbade då de ej ansåg sig ha livsstilen som skulle resulterat i stroke. 

Kuluski et al. (2014) beskrev vidare hur många strokedrabbade valde att distansera sig från 

sociala interaktioner och relationer då detta var en påminnelse om deras tidigare jag. Vidare 

menade vissa att de hanterade sjukdomen genom att avlägsna delar av sitt gamla jag genom 

att bli en ny människa. Stone (2005) förklarade hur många försökte undvika situationer där 

de skulle fått svårigheter till följd av sina nedsättningar. Ovilligheten att dra till sig 

uppmärksamhet ledde till att många avböjde inbjudningar till sociala sammankomster. 

Blixen et al. (2014) beskrev att många hade svårt att ändra på tidigare levnadsvanor så som 

kost, alkohol och rökning och hur detta kunde försvåra hanteringen av sjukdomen. En annan 

faktor som försvårar hanteringen förklarade Kuluski et al. (2014) som samsjuklighet, 

exempelvis diabetes, ångest och depression.  

 

De strokedrabbade ansåg att uthållighet, hårt arbete, beslutsamhet, optimism, tjurighet och 

god anpassningsförmåga var nycklar till att ta kontroll över deras situation (Anderson & 

Whitfield, 2013). Tron hos de unga strokedrabbade visade sig vara stark och de visade större 

hopp om tillfrisknande än de äldre patienterna. En sådan stark tro om tillfrisknande gjorde 

dem bestämda och ihärdiga i sina ansträngningar mot målet. De visade en framtidstro 

genom att skapa planer inom karriärs-, bostads- och familjeområdena (Atobrah, 2012). 

Många försökte att hitta sitt gamla jag genom att utföra aktiviteter som varit meningsfulla 

innan insjuknandet. En stor del av hanteringen efter stroke var att återta normaliteten i livet 

och sina olika roller både i hemmet och på arbetet. Det var vanligt förekommande att pendla 

mellan att sörja sin tidigare kapacitet och vara positiv över framsteg som gjordes. En 

strokedrabbad betonade vikten av att acceptera behovet av andra som en del av hanteringen 

av livet efter stroke. För att underlätta återhämtning så jämförde sig vissa deltagare med 

andra som tagit sig genom värre situationer, som ett sätt att motivera sig själva. För yngre 

strokedrabbade gav det en extra sporre att fortfarande vilja uppfylla föräldraansvar och mål, 
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det vill säga att se sina barn växa upp eller slå sig ner och skapa en familj (Kuluski et al., 

2014).   

 

Att inte bli respektfullt bemött 

De unga strokedrabbade upplevde en sårbarhet i frågan hur de behandlades av andra 

människor. De upplevde att andra underskattade deras förmåga genom att antingen se ner 

på dem eller ignorera dem. Vissa uppfattade det som att folk undvek relationer med den 

som var strokedrabbad på grund av dennes fysiska eller kognitiva nedsättningar.  Det 

beskrevs en upplevelse av att folk runtom hade förutfattade, stereotypa idéer om förmågan 

hos strokedrabbade personer med nedsättningar, som exempelvis att dessa inte kunde utföra 

saker fast att de egentligen kunde det. Makten att få andra att lyssna på den strokedrabbade 

upplevdes som borttagen efter stroke. Flera beskrev även den allmänna tron om att inte 

kunna drabbas av stroke i ung ålder samt att det fanns en stigmatisering kring nedsättningar 

efter stroke som de inte ville bli förknippade med (Anderson & Whitfield, 2013). Även de 

själva ansåg sig vara för unga och friska för att kunna drabbas av en allvarlig sjukdom som 

de menar att bara äldre ska kunna drabbas utav (Atobrah, 2012; Kuluski et al., 2014; Stone, 

2005). 

 

Vikten av socialt stöd 

Familjestödet upplevdes som väldigt viktigt för de unga strokedrabbade i rehabiliteringen 

och hanteringen av sjukdomen (Anderson & Whitfield, 2013; Kuluski et al., 2014; Sadler et al., 

2014). Familjen var delaktig i att introducera personen i nya som gamla aktiviteter (Anderson 

& Whitfield, 2013; Sadler et al., 2014). Anhörigvårdare identifierades som både ett fysiskt 

stöd vid dagliga aktiviteter samt som stöd för att möta de psykologiska och känslomässiga 

effekterna av stroke. Dessa kunde även agera som länkar vid kommunikation mellan 

vårdpersonal och den strokedrabbade. Alla upplevde inte att de fått stöd från sina familjer 

och vänner. Det fanns också personer som beskrev att de blivit lämnade av sina partners 

efter att de drabbats av stroke (Sadler et al., 2014). Blixen et al. (2014) beskrev hur brist på 

stöd från familj och vänner ansågs vara en besvikelse och ibland till och med känslomässigt 

förödande. De strokedrabbade uttryckte även att bristande stöd för familjen kunde bidra till 

en sämre återhämtning. 
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Det uttrycktes även en önskan bland flera strokedrabbade att få stöd av någon som ansågs 

ha makt och respekt för att komma tillbaka till livet efter en stroke (Anderson & Whitfield, 

2013). Många beskrev situationer där någon trott på dem, försåg dem med emotionellt samt 

praktiskt stöd vilket ökade deras kontroll över situationen (Anderson & Whitfield, 2013; 

Sadler et al., 2014). Anderson och Whitfield (2013) beskrev vidare hur för mycket hjälp 

ansågs som något negativt där en strokedrabbad upplevde att de flesta professionella 

vårdarna gjorde allt för denne och att endast en av vårdarna tog sig tiden att visa, motivera 

och låta den strokedrabbade själv utföra handlingen. Den strokedrabbade berättade; 

 

 ”She thought I could do it. She made me realise my arm wasn’t the problem, I needed to think 

differently.” (Anderson & Whitfield, 2013, s.825) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 17 

Diskussion 

 

Metoddiskussion 

 

Utifrån Friberg (2012, s. 134) så kan både kvantitativa samt kvalitativa vetenskapliga artiklar 

användas till en litteraturstudie. Till denna litteraturstudie valdes just därför att inkludera 

både kvalitativa och kvantitativa studier med syftet att undersöka upplevelsen av att 

insjukna i stroke före 65 års ålder. Kvalitativa studier användes för att få reda på de 

strokedrabbades känslor och upplevelser, genom intervjuer och fokusgrupper. Kvantitativa 

studier inkluderades för att få en god komplettering till de kvalitativa studierna, främst 

genom enkätundersökningar. Under sökprocessen användes databaserna PubMed och 

Cinahl. Provsökningar i SveMed+ samt PsychINFO gjordes utan vidare resultat. Sökorden 

som användes vid databassökningarna var nästintill identiska, med vissa modifieringar 

anpassade efter databaserna eftersom detta ansågs bidra till en högre kvalitet på sökningarna. 

Att endast använda två sökningar med samma sökord mellan databaserna kan samtidigt ses 

som en begränsning eftersom relevanta artiklar kan ha fallit bort på grund av detta. 

 

Litteraturstudien innefattar strokedrabbade under 65 år eftersom denna åldersgrupp tillhör 

en minoritet bland strokepatienter. En artikel som använde sig av en deltagare som var 67 år 

(Martinsen et al., 2015) samt en artikel som använde sig av fyra deltagare som var 17 år 

(Stone, 2005) analyserades och inkluderades i resultatet. Motivet för detta var dels det 

begränsade utbudet av artiklar som enbart behandlade strokedrabbade mellan 18 och 65 år, 

men även för att dessa studier i stort ansågs vara relevanta för resultatet. Majoriteten av 

deltagarna för båda studierna var mellan 18 och 65 år. Vidare kan den ena studien även 

motiveras genom att deltagaren över 65 år fortfarande var anställd vid insjuknandet av 

stroke. Studier som jämförde upplevelsen av att drabbas av stroke mellan yngre och äldre 

patienter var önskvärt att inkludera i denna litteraturstudie men någon sådan fanns ej med i 

sökresultatet. Studier från hela världen valdes att inkluderas. En begränsning hade kunnat 

göras till västvärlden men det ansågs ändå viktigt att inkludera upplevelser från andra typer 

av samhällen och kulturer, för att få en inblick hur upplevelsen av att drabbas av stroke i ung 

ålder möjligen skiljer sig utan att resultatet lägger för mycket fokus på detta. Dessutom kan 
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denna eventuella skillnad vara av intresse i och med det mångkulturella samhälle Sverige nu 

är. 

 

En styrka med denna litteraturstudie är att hela analysprocessen arbetades på ett 

strukturerat och systematiskt sätt. Detta för att få en överblick över artiklarnas resultat och 

för att kunna se mönster mellan dessa. Att arbeta på detta vis bidrog till att 

sammanställningen av litteraturstudiens resultat blev enklare samt att resultatets objektivitet 

kunde bibehållas utan att egna värderingar lyste igenom. En annan styrka är att samtliga 

moment av litteraturstudien, från att söka fram artiklar, vidare till artikelgranskningar och 

sammanställningen av resultatet, gjordes tillsammans samt att det fördes en diskussion 

under hela processen. Det som kan anses som en svaghet med denna studie är att samtliga 

artiklar var skrivna på engelska vilket medförde en viss risk för feltolkning vid översättning 

av text. Detta försökte undvikas genom att gemensamt reflektera över innehållet och 

översättningarna.  

 

Resultatdiskussion 

 

Syftet med litteraturstudien var att undersöka upplevelsen av att drabbas av stroke före 65 

års ålder. I resultatet framgick förändrade relationer där många strokedrabbade upplevde att 

omgivningen undvek kontakt efter insjuknandet. Även relationen till den drabbade själv 

förändrades vid insjuknandet och tiden efter stroke. En känsla av ett förändrat ”jag” där de 

strokedrabbade upplevde sig själva som en börda för andra visades. Efter insjuknandet 

upplevde de strokedrabbade förändrade roller inom både arbetet och i hemmet där de ej 

kunde utföra samma sysslor som förr. Osynliga och synliga handikapp var vanligt 

förekommande och det var särskilt de osynliga, exempelvis nedsatt koncentrationsförmåga 

och försämrat minne, som försvårade det vardagliga livet då dessa handikapp var svåra att 

förklara och inte minst förstås av andra. Stödet från familj och vänner ansågs som en viktig 

del i hanteringen och i värdefulla aktiviteter som skapade en meningsfull vardag. De unga 

strokedrabbade upplevde att de stod utanför vården då den ej var åldersanpassad. Vidare 

beskrevs en brist på information som kunnat skapa en begriplighet över den 
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strokedrabbades situation. 

 

Livet tar en ny vändning 

I resultatet framkom det en känsla av frustration när relationer och roller inom familjen 

förändrades, där bland annat sex- och kärlekslivet försämrades till följd av nedsättningar 

efter stroke. Detta kan bero på olika faktorer som exempelvis emotionella hinder så som 

rädsla och inte enbart funktionsnedsättningar som resultatet visar. Detta kan styrkas och 

förklaras genom Thompson och Ryan (2009) som också visade på att roller samt sex- och 

kärlekslivet förändrades eller försämrades efter stroke. I den studien uttryckte de 

strokedrabbade att osäkerheten om sig själva ledde till en minskning eller bortfall av fysisk 

närkontakt med sin partner. Läkemedelsbehandling och rädslan för att drabbas av en ny 

stroke beskrevs som anledningar till minskad sexlust. Rädslan för att närheten med sin 

partner skulle leda till samlag var ett skäl till att undvika intimitet. Antonovsky (1991, s. 40-

41) beskrev meningsfullhet som en viktig komponent för att finna känsla av sammanhang. 

Meningsfullheten bidrar till motivation, men framförallt hjälper en känsla av meningsfullhet 

den drabbade att välkomna utmaningar snarare än att se de som bördor. Utifrån resultatet 

upplevde de unga strokedrabbade en osäkerhet hos sig själva som kan bero på en låg känsla 

av sammanhang. 

 

Känslan av frustration framkom i resultatet i denna litteraturstudie, där de osynliga 

handikappen som exempelvis trötthet, försämrat minne och koncentrationssvårigheter 

ansågs som bidragande faktorer. Vidare beskrevs en känsla av skam hos de strokedrabbade 

över att inte fått synliga handikapp. I Schaapsmeerders et al. (2013) studie framkom det att 

flera av de unga strokedrabbade måste leva med dessa kognitiva nedsättningar långa 

perioder efter att de insjuknat i stroke. Dessa kan vara bidragande faktorer till att majoriteten 

av de strokedrabbade i resultatet beskrivet av Kuluski et al., (2014), Low et al. (2003) och 

Vestling et al. (2005), ej kunde återgå till eller var tvungna att minska på arbetet. Känslan av 

skam kan vara ett hinder i att återgå till arbete och kan styrkas genom Carlsson, Möller & 

Blomstrand (2009) som i sin studie visade på att de strokedrabbade ej berättade om sina 

nedsättningar för arbetskollegorna i tron om att de då skulle bli uppfattade som obegåvade. 
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Däremot så visade studierna av Lindström et al. (2009) och Palmcrantz et al. (2012) 

motsatsen, det vill säga att en majoritet av de strokedrabbade kunde återgå till sina tidigare 

arbeten. Skillnaden mellan studierna kan betyda att det är väldigt individuellt när personen 

är redo att komma ut i arbetet igen efter stroke, där tiden från insjuknandet till 

tillbakagången till arbetet varierar. Det menade också Gilworth, Phil, Cert, Sansam och Kent 

(2009) i sin studie där många deltagare inte kunde återgå till arbetet under den tiden studien 

genomfördes. Det kan också vara av betydelse vilket arbete personen har och vad som krävs 

funktionsmässigt från den strokedrabbade, för att kunna återgå till arbetet. Detta kan styrkas 

med studien av Lindström et al., (2009) som visade på att det var enklare att återgå till 

arbetet om personen var egen företagare än om denne skulle varit anställd. Skillnaderna i 

återgång till arbetet som resultatet visade skulle dessutom kunna bero på huruvida 

personerna upplever en hög eller låg känsla av sammanhang. Antonovsky (1991, s. 169) 

beskrev hur personer som har en låg KASAM upplever just diffusa känslor så som skam, oro 

och frustration som paralyserar snarare än motiverar. 

 

Att inte bli sedd av vården 

I resultatet framkom det att de dolda handikappen var ett hinder i vardagen och de 

strokedrabbade upplevde att dessa inte observerades från vårdens sida, som endast såg till 

de fysiska funktionsnedsättningarna och dess förbättringar. En anledning till detta kan vara 

att de osynliga handikappen eller förändringarna ej gör sig till känna förrän personen har 

lämnat sjukhuset och kommit hem till vardagen och familjen. Väl där kan det vara familjen 

som upptäcker att den strokedrabbade blivit återhämtad fysiskt men inte kognitivt. Det kan 

styrkas med en studie av Bäckström och Sundin (2007) som beskrev att anhöriga till 

strokedrabbade såg mycket mer av personen än bara det fysiska. De märkte av förändringar 

i den sjukas personlighet och beteende eftersom de känner personen bäst. Detta resultat kan 

vara av vikt att komma ihåg i rehabiliteringen, genom att utöva en personcentrerad vård 

som bidrar till att de osynliga handikappen kan upptäckas och att både de anhöriga samt 

den drabbade ska känna sig sedda av vården. Detta styrks i hälso- och sjukvårdslagen 2a§ 

där det beskrivs att vården ska främja kontakten mellan patient och sjukvårdspersonal samt 

skapa en god och trygg vård för patienten (HSL, SFS, 1982:763). En ytterligare aspekt att 
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beakta inom sjukvården är Antonovskys (1991) salutogena perspektiv, det vill säga att 

framhäva friskfaktorer framför riskfaktorer som en del av den sjukes väg till att finna hälsa. 

Istället för att fokusera på det patogena så bör de hälsobringande faktorerna 

uppmärksammas. Hälsan uppkommer när en individ har en känsla av sammanhang.  

 

Personcentrerad vård motiveras dessutom genom att många strokedrabbade i 

litteraturstudiens resultatet beskrev vården som ej anpassad efter ungas behov och intressen, 

vårdpersonalen riktade in sig på de dagliga funktionerna som ADL och fallriskprevention. 

Enligt Socialstyrelsen 2§ (SOSFS 2007:10) så ska rehabilitering innefatta; ”insatser som skall 

bidra till att en person med förvärvad funktionsnedsättning, utifrån dennes behov och förutsättningar, 

återvinner eller bibehåller bästa möjliga funktionsförmåga samt skapar goda villkor för ett 

självständigt liv och ett aktivt deltagande i samhällslivet”. Detta innebär att det finns en bristande 

del i rehabiliteringen för de yngre strokedrabbade.  Det framgick vidare i resultatet att 

rehabiliteringen finns, men brister i åldersanpassning samt att patienternas egna mål och 

intressen ej tillgodoses av sjukvårdspersonalen. Genom att negligera de strokedrabbades 

behov och intressen försvårar vården deras möjligheter till ett aktivt deltagande i livet. Detta 

kan ses som en ytterligare motivering till varför personcentrerad vård ska tillämpas. 

Socialstyrelsen beskriver att ”en patientfokuserad hälso- och sjukvård innebär att vården ges med 

respekt och lyhördhet för individens specifika behov, förväntningar och värderingar och att dessa vägs 

in i de kliniska besluten” (Socialstyrelsen, 2009, s. 46). En annan viktig del som framkom i 

resultatet var att de strokedrabbade upplevde att de ej fått tillräckligt med information från 

vårdens sida angående sjukdomens uppkomst, prevalens och om de kommer drabbas igen. 

Bristande information bidrog, i resultatet, till att de strokedrabbade ej förstod sin sjukdom. 

Förståelse för sjukdomen är en viktig del till att finna begriplighet i den strokedrabbades nya 

situation i livet. Antonovsky (1991, s. 39) beskrev att en person med hög begriplighet har 

möjlighet till att förklara eller begripa situationer som denne kommer möta i framtiden vilket 

gynnar hanteringen för personen. Vårdpersonalen kan här bidra med information till de 

strokedrabbade för att öka deras begriplighet och vidare hantering av deras situation.  
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Hitta vägen tillbaka 

I resultatet framkom det både passiva och aktiva hanteringsstrategier. De passiva var att de 

försökte gömma sina handikapp och distanserade sig från andra människor för att ej dra till 

sig uppmärksamhet, dels för att ej visa sina handikapp eller för att undvika att bli ifrågasatta. 

Detta kan styrkas med studien av Thompson och Ryan (2009) som också påvisade att 

personer som drabbats av stroke stängde in sig i sitt hem där de kan känna sig bekväma, 

som en del i en av hanteringsstrategierna. Antonovsky (1991, s. 140) beskrev hanterbarhet 

som en viktig komponent inom KASAM. Att inte känna sig som ett offer och känna att man 

har tillräckligt med resurser för att hantera situationer. Detta bekräftas i resultatet genom att 

en del strokedrabbade använde aktiva hanteringsstrategier och försökte se det positiva i livet, 

att få mer tid till barnen, känna hopp om framtiden och antingen hitta sitt gamla eller nya jag.  

 

Vidare i resultatet framkom det inte lika besvärande med de fysiska förändringarna som 

med de psykiska, osynliga nedsättningarna hos de strokedrabbade. En anledning till det kan 

vara att yngre återhämtar sig snabbare från de fysiska funktionsnedsättningarna. Det kan 

också bero på att yngre personer som drabbas av stroke får lindrigare fysiska besvär med få 

eller inga synliga handikapp, i jämförelse med äldre drabbade. De yngre strokedrabbades 

snabbare återhämtning stärktes även i studierna gjorda av Adunsky, Hershkowitz, Rabbi, 

Asher-Sivron och Ohry (1992), Marini et al. (2001) samt Nedeltchev et al. (2005). Teasell, 

McRae och Finestone (2000) beskrev att rehabiliteringen traditionellt sett ser lika ut mellan 

äldre och yngre patienter medan Dixon, Thornton och Young (2007) i sin studie menar att 

det skiljer sig på det sätt att förutsättningarna för rehabilitering ser helt annorlunda ut för 

yngre strokedrabbade som kan ha familj, partnerskap och arbete att återgå till. Detta visade 

sig även bland de unga strokedrabbade i denna litteraturstudies resultat. 

 

I resultatet framkom att de strokedrabbade ansåg att familjen och omgivningen var en stor 

bidragande faktor till återanpassning inom det sociala sammanhanget. Detta kan ses som en 

positiv resurs i vårdplaneringen inför rehabiliteringen för den strokedrabbade. Det har visat 

på en god effekt i återhämtningen för personer med kronisk sjukdom att ta hjälp från 

anhöriga, arbetsgivare samt från olika professioner i rehabiliteringen (Cott, 2004). I resultatet 
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till denna litteraturstudie framkom det att familjen och tidigare aktiviteter skapade en 

meningsfull vardag. Detta är också viktigt att beakta i vårdplaneringen då meningsfullheten 

och begripligheten kan skapa en ny motivation för den strokedrabbade och stärka dennes 

känsla av sammanhang. 

 

Slutsats 
 

Upplevelsen bland de yngre strokedrabbade var att de osynliga handikappen försvårar den 

vardagliga livsföringen. För att de ska komma tillbaka till vardagen är det av vikt för de 

strokedrabbade att ha personer i omgivningen som stöttar och hjälper till, vårdpersonal som 

anhöriga. De behöver hjälp att hantera sina handikapp för att kunna fortsätta livet med dessa. 

Unga strokedrabbade får leva mycket längre med eventuella hälsokonsekvenser, i jämförelse 

med de äldre, såsom återkommande stroke, sexuell försämring, depression samt trötthet. 

Unga strokedrabbade behöver vara anslutna till en stödorganisation vid utskrivningen och 

dela sina erfarenheter med personer i samma situation och ålder. Från vårdens sida behöver 

de strokedrabbade information om stroke och om risker för återinsjuknande, just för att de 

ska kunna leva livet utan rädslor som håller dem tillbaka. Vårdpersonalen kan också bidra 

med att hjälpa de strokedrabbade att hitta sitt gamla eller nya jag och självförtroende genom 

att möta och se personen bakom stroke, möjligtvis med hjälp från anhöriga som känner 

personen. Informationen mellan vårdgivare och vårdtagare samt vårdgivare och anhöriga 

bör förbättras och bli fullgod för att de strokedrabbade ska känna sig trygga och 

uppmärksammade. Upplevelsen av att vården ej är anpassad för yngre är vanligt 

förekommande. Ålders- och personcentrerad vård är därför ett bra förhållningssätt för att de 

unga strokedrabbade ska få den bästa möjligheten att hitta vägen tillbaka till livet. 

Avslutningsvis är det önskvärt att fortsatt forskning sker med syfte att undersöka effekten av 

personcentrerad vård för de yngre strokedrabbade.  
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Bilaga 1. Söktabell 170130 

 

Databas Sökord Avgränsningar Antal 

relevanta 

träffar 

Urval 1 Urval 2 Urval 3 Urval 4 Antal valda 

artiklar 

Cinahl AB Experience* OR MH perception 

OR MH attitude to health AND MM 

stroke OR AB acute stroke AND AB 

young* OR AB young adult OR AB 

young adults OR AB middle age OR 

AB middle aged NOT review 

Language: 

English, Swedish 

137 32 16 9 8  

 

 

15 (2 artiklar 

finns med på 

båda 

databaserna) PubMed Experience* [T/A] OR perception* 

[MeSH Terms] OR attitude to health 

[MeSH Terms] AND stroke [MeSH 

Major Topic] OR stroke/psychology 

[MeSH Terms] OR acute stroke 

[MeSH Terms] AND young [T/A] OR 

young adult [T/A] OR middle age 

[T/A] NOT review 

- 152 26 22 11 9 

AB = Abstract 

MH = Exact Subject Heading 

MM = Exact Major Subject Heading 

T/A = Title/Abstract 

 

I Urval 1 lästes artiklarnas titel, i Urval 2 lästes artiklarnas abstrakt, i Urval 3 lästes hela artikeln och i Urval 4 artiklar för 

relevansbedömning och granskning av vetenskaplig kvalitet. 



 

 

Bilaga 2. Artikelöversikt. 

Författare 

Årtal  Land  
Studiens syfte  

 Typ av   

 studie  

 Deltagare   

 (bortfall)  

 Metod    

 Datainsamling   

 Analys  

 Huvudresultat  
Kommentarer 

gällande kvalitet  

Anderson et 

al. (2013) 

Kanada 

Att förstå på vilka sätt familj, sociala 

och samhälleliga resurser kan öka 

strokepatientens deltagande i 

personliga, meningsfulla aktiviteter på 

lång sikt. 

Kvalitativ 9 (ej angivet) 

Semistrukturerade 

intervjuer  

Grounded Theory  

Situationsanalys 

Resultatet visar att socialt stöd hjälpte deltagarna att 

bibehålla eller framförallt återfå en position i 

samhället. Detta bidrar till att de kan sätta upp mål 

och upprätthålla en positiv identitet. 

Hög 

Atobrah 

(2012) Ghana 

Att illustrera upplevelsen hos yngre 

patienter som diagnostiserats med en 

kronisk sjukdom – däribland stroke. 

Kvalitativ 24 (ej angivet) 

Fördjupade, 

narrativa intervjuer 

Antropologisk  

Induktiv analys 

Resultatet visar att unga vuxna har mycket låg 

kunskap om kroniska sjukdomar och anser sig själva 

ej ligga i riskzonen för dessa. Att hålla tyst och 

upprätthålla en sekretess om diagnosen anses viktigt 

för de unga patienterna för att kunna hantera sin 

sjukdom. Oberoende av diagnosen vårdar de unga 

vuxna om ett starkt hopp om bot. 

Medelhög 

Blixen et al. 

(2014) USA 

Att identifiera barriärer i vården efter 

stroke hos unga afroamerikanska män 

för att kunna förbättra eftervården hos 

denna högriskgrupp. 

Kvalitativ 10 (ej angivet) 

Semistrukturerade 

intervjuer 

Fokusgrupp 

Tematisk 

innehållsanalys 

Deltagarna berättar om flera personliga, sociala och 

samhälleliga utmaningar i återhämtningen efter 

stroke. Stress, depression, PTSD, ilska/frustration, 

förändringar i personligheten och svårighet i 

kommunikation var unika behov som belystes. 

Hög 



 

Kuluski et al. 

(2014) 

Kanada 

Att förstå upplevelsen av att som ung 

drabbas av stroke, hur detta påverkar 

livet och vad dessa använder för 

strategier för att återhämta sig och 

hantera livssituationen. 

Kvalitativ 17 (ej angivet) 

Semistrukturerade  

Narrativ 

Riktad 

innehållsanalys 

Alla individer beskrev en förändrad självkänsla, 

förlust av identitet, störningar i familj och/eller 

förlust av värdefulla aktiviteter. Individer försökte 

anpassa sin självkänsla genom att söka externt stöd, 

försöka återställa en normalitet och/eller genom 

positiva reflektioner. Trots detta fortsatte de flesta 

individerna att uppleva försämringar i både privat- 

och arbetslivet. 

Hög 

Lindström et 

al. (2009) 

Sverige 

Att undersöka faktorer som har 

betydelse för att återgå till arbetet 

bland personer efter 

förstagångsinsjuknandet av stroke.  

Kvantitativ 1425 (357) 

Enkätundersökning 

Deskriptiv analys 

65 % återvände till arbete. Signifikanta faktorer som 

är förknippade med återgång till arbete var den 

upplevda betydelsen av arbete, inte uppfatta sig själv 

som en börda för andra, stöd från andra att återgå till 

arbete, behålla möjligheten att springa korta sträckor 

och högre socioekonomiska aspekter. Ett negativt 

samband sågs mellan rehabiliteringsavdelningar 

avsedda för yngre personer och att återgå till arbetet. 

Hög 

Low et al. 

(2003) 

Storbri-

tannien 

Att undersöka de uppfyllda och 

ouppfyllda behoven hos unga 

människor med stroke.  

Mixad 

metod 
200 (65) 

Enkätundersökning 

Statistisk analys 

(kvantitativ)     

Tematisk analys 

(kvalitativ) 

Unga människor med stroke hade en median av fem 

otillfredsställda behov. En analys av dessa behov 

visade att information om personens stroke, hjälp 

med ekonomi, hjälp med icke vårdrelaterade 

verksamheter (t.ex. hjälp med sociala aktiviteter) 

och hjälp till att bevara den intellektuella 

uppfyllelsen var de fyra mest frekvent rapporterade 

sådana. Det fanns inget samband mellan antalet 

otillfredsställda behov som rapporterats och faktorer 

så som ålder, tid sedan stroke och social status. 

Medelhög 



 

Maaijwee et 

al. (2014) 

Nederl-

änderna 

Att undersöka den långsiktiga 

prevalensen av trötthet efter en stroke 

hos patienter med TIA eller ischemisk 

stroke i åldern 18-50 år. Dessutom 

undersöka de demografiska och 

kliniska faktorer som kan vara 

förknippade med trötthet, sambandet 

mellan trötthet och funktionella 

resultat samt kognitiv förmåga. 

Kvantitativ 868 (357) 

Enkätundersökning 

Kohortstudie 

Statistisk analys 

Av de unga patienterna med stroke upplevde 41 % 

symtom på trötthet. Trötthet var associerat med 

försämrad funktion.  

Medelhög 

Martinsen et 

al. (2015) 

Norge 

Att undersöka unga strokepatienters 

upplevelse av hälsovården och 

identifiera deras behov av långsiktig 

uppföljning. 

Kvalitativ 16 (ej angivet) 

Semistrukturerade 

intervjuer 

Kohortstudie 

Hermeneutisk-

fenomenologisk 

analys 

Deltagarna kämpade med att få tillgång till 

uppföljning av hälsovården. De kände att om de 

systematiskt följdes upp berodde detta på slumpen 

snarare än planerat. De deltagare som väl fick 

uppföljning upplevde det som icke anpassat till 

deras specifika behov. 

Hög 

Palmcrantz et 

al. (2012) 

Sverige 

Att undersöka självskattad, långvarig 

funktionsnedsättning och att analysera 

huruvida inledande strokerelaterade, 

personliga och miljömässiga faktorer 

kan förutsäga funktionshinder.  

Kvantitativ 232 (74) 

Enkätstudie 

Statistisk analys 

Trötthet var den vanligaste rapporterade psykiska 

störningen (86 %) följt av försämrat minne (67 %). 

En majoritet rapporterade begränsningar var att 

återvända till fritidsaktiviteter (58 %) och arbete (52 

%). Strokerelaterade, personliga och miljömässiga 

faktorer misslyckade med att förutsäga 

självrapporterade psykiska och fysiska 

funktionshinder. 

Medelhög 



 

Ren et al. 

(2016)  Kina 

Att undersöka förekomsten och 

funktioner i självupplevd börda i unga 

och medelålders patienter med stroke 

och för att identifiera prediktorer för 

självupplevd börda. 

Kvantitativ 180 (25) 

Journaler och 

enkäter. 

Deskriptiv 

tvärsnittsstudie 

Statistisk analys 

Resultatet visar att självupplevd börda var en 

omfattande upplevelse bland unga och medelålders 

patienter med stroke. Forskningsanalyser indikerar 

att betydande, påverkande faktorer av självupplevd 

börda var civilstånd, egenvårdsförmåga, möjlighet 

till vård, kunskap om sjukdomen och 

månadsinkomst. Dessutom har självupplevd börda 

ett signifikant samband med ångest och depression.  

Hög 

Röding et al. 

(2003) 

Sverige 

Att få kunskap om den yngre 

strokepatientens synvinkel och att 

beskriva hur unga strokepatienter 

upplever rehabiliteringsprocessen. 

Syftet var också att utveckla hypoteser 

om sambandet mellan unga 

strokepatienter och 

rehabiliteringsprocessen. 

Kvalitativ 5 (ej angivet) 

Tematiska, 

fördjupade 

intervjuer 

Grounded theory 

Kärnkategorin i resultatet var ”frustration”. Aspekter 

som beaktas är trötthet, ej kunna arbeta samt negativ 

påverkan på familj och det sociala livet. Deltagarna 

tyckte det var svårt att engagera sig i de dagliga 

aktiviteterna och kände sig likgiltiga. Frustrationen 

kom även från de krav som ställdes på dem, både 

männen och kvinnorna. Deltagarna beskrev även en 

brist i informationen och åldersanpassade insatser 

under rehabiliteringsprocessen. Deras behov ansågs 

ej tillfredsställda och de ansåg sig distanserade från 

de andra patienterna. Deras kvarvarande symtom var 

på en kognitiv basis och därför osynlig. Detta var en 

ytterligare källa till frustration.  

Hög 

Röding et al. 

(2009) 

Sverige 

Att beskriva självrapporterade 

konsekvenser för fysiska och psykiska 

funktioner samt hitta faktorer som kan 

vara förknippade med försämrad 

fysisk funktion hos yngre 

strokepatienter. 

Kvantitativ 1425 (357) 

Enkätundersökning 

Statistisk analys 

83 % var oberoende i personliga aktiviteter i det 

vardagliga livet. Försämrad fysisk förmåga 

rapporterades av 56-71 % av männen och 65-79 % 

av kvinnorna. Försämrad kognitiv förmåga 

rapporterades av 48-57 % av männen och 57-68 % 

av kvinnorna. Många patienter rapporterade att de ej 

hade fått tillräcklig information om fysisk 

ansträngning. Signifikanta samband hittades mellan 

försämrad fysisk funktion och försämrad kognitiv 

funktion samt rädsla för fysisk ansträngning. 

Hög 



 

Sadler et al. 

(2014) 

Storbritan- 

nien 

Att undersöka hur yngre 

strokepatienter upplever den 

strokeanpassade vården samt hur 

dessa individer anpassar sig till livet 

efter stroke. 

Kvalitativ 31 (ej angivet) 

Semistrukturerade 

intervjuer 

Tematisk 

innehållsanalys 

I den akuta vårdmiljön var det underförstått bland 

deltagarna att expertis och vägledning skulle 

prioriteras. Deltagarna hade förväntningar på att få 

tillgång till information. Efter utskrivning hade 

deltagarna fortfarande förväntningar på att få 

vägledning och information från vården men många 

ansåg att det var begränsat eller saknades. De 

sociala, kulturella och ekonomiska aspekterna hade 

en viktig inverkan på upplevelsen av vården. 

Hög 

Stone (2005) 

Kanada 

Att diskutera unga kvinnors 

erfarenheter och reaktioner efter ha 

upplevt hemorragisk stroke. 

Kvalitativ 22 (ej angivet) 

Fördjupade 

intervjuer 

Narrativ 

Tematisk 

innehållsanalys 

Deltagarnas erfarenhet förmedlades i den kulturella 

tron om att stroke är en ålderssjukdom. Förekomsten 

av dessa föreställningar om stroke och dess 

handikapp gjorde det svårt för deltagarna att hantera 

reaktioner från andra.  

Hög 

Vestling et al. 

(2005) 

Sverige 

Att undersöka skillnader mellan de 

subjektiva aspekterna av arbetet och 

dimensioner av livskvalitet efter ha 

upplevt en stroke. 

Kvantitativ 76 (21) 

Enkätundersökning 

Statistisk analys 

Finansiella och inre aspekter av arbetet bedömdes 

som det viktigaste. Färre deltagare rankade sociala 

aspekter som viktigast. Sammanlagt hade 23 

personer återvänt till arbetet. Ingen signifikant 

skillnad kunde hittas mellan de som återgått till 

arbetet och de som inte gjort det. Deltagare som 

rankade inre aspekter som viktigast var mer nöjda 

mätt i livskvalitet än de andra. 

Medelhög 

 


