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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Många människor drabbas av stroke varje år och detta kan medföra olika långa 

återhämtningsprocesser för dessa människor. I hälso- och sjukvården ska patienternas hälsa 

främjas och de behöver förutsättningar att återfinna livskvalitet. Patienterna uppger att de 

upplever bland annat känslor av osäkerhet inför framtiden och att de behöver stöd i deras 

återhämtning. Deras anhöriga uppger att de behöver mer kunskaper samt information inför 

att kunna stödja patienterna i deras återhämtning. Syfte: Att beskriva vårdarnas 

erfarenheter av att stödja återhämtning hos patienter som drabbats av stroke. Metod: En 

systematisk litteraturstudie baserad på 13 artiklar. Artiklarna analyserades enligt Evans 

beskrivning av analysmetod och presenterades som en beskrivande syntes. Resultat: 

Vårdarna beskrev att deras funktion som stöd för patienterna var en central och viktig 

förutsättning för patienternas återhämtning. De beskrev sina erfarenheter av att stödja 

patienterna både kroppsligt och mentalt, men även utmaningarna i att stödja återhämtning 

som uppstod i mötet med patienterna, deras anhöriga och för vårdarna själva. Slutsats: 

Även fast vårdarna beskrev olika strategier för att stödja patienterna kroppsligt och mentalt, 

uppenbarades det att brist på tid och kunskap var ett problem som utmanade vårdarna att 

kunna stödja patienternas återhämtning.  

Nyckelord: kvalitativ, litteraturstudie, stroke, stöd, återhämtning 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

Background: Many people suffer from stroke each year which can lead to long progresses 

of recovery and these progresses varies between the people who suffer from stroke. In health 

services, patients’ health must be promoted and the patients need prerequisites to regain a 

quality in life. The patients’ state that they experience for example feelings of uncertainty 

about the future and that they need support in their recovery. Their relatives state that they 

need more knowledge and information to be able to support the patients in their recovery. 

Aim: To describe the carers’ experiences of supporting recovery among patients who 

suffered by stroke. Method: A systematic literature study based on 13 articles. The articles 

were analysed according to Evans’ description of the analysis and were presented as a 

descriptive synthesis. Results: The carers described their function in supporting the patients 

as a central and important prerequisite in the patients’ recovery. They described their 

experiences of supporting the patients both physically and mentally, but also the challenges 

in supporting recovery that occured in the meeting with patients, their relatives and with 

carers themselves. Conclusion: Even though the carers described multiple strategies of 

supporting the patients both physically and mentally, it revealed that lack of time and 

knowledge was a problem that challenged the carers to be able to support the patients’ 

recovery. 

Keywords: literature study, qualitative, recovery, stroke, support 
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1 INLEDNING  

Området har valts för att uppmärksamma vårdarnas erfarenheter av att stödja återhämtning 

hos patienter som drabbats av stroke, då många människor i Sverige drabbas av stroke och 

tillståndet ofta medför olika långa återhämtningsprocesser. Oavsett om personerna som läser 

detta examensarbete är examinerade sjuksköterskor eller sjuksköterskestudenter är det 

mycket sannolikt att patienterna som drabbats av stroke vårdas eller kommer att vårdas av 

dessa sjuksköterskor. Att vårda dessa patienter innebär vanligen även att stödja dem i deras 

återhämtning, då sjuksköterskorna har ett omvårdnadsansvar för patienterna och ska 

utforma deras vårdplaner samt främja deras hälsa. På grund av detta anser vi att det är av 

stor vikt för professionen att ha goda kunskaper om hur återhämtning hos patienter som 

drabbats av stroke kan stödjas i omvårdnaden. Området har även efterfrågats av 

forskargruppen på Mälardalens Högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd (HVV): Care, 

Recovery & Health, men det är även av personligt intresse då en familjemedlem till en av oss 

drabbades av stroke för fyra år sedan. 

2 BAKGRUND 

Bakgrunden som följer innehåller beskrivningar av stroke, återhämtning efter stroke, 

rehabilitering efter stroke, beskrivning av vårdarna, styrdokument och riktlinjer inom 

vården, vilket vårdvetenskapligt perspektiv som valts och tidigare forskning på området. 

Avsnittet avslutas med en problemformulering. 

2.1 Stroke 

Enligt Nationella kvalitetsregistret (2017) drabbas cirka 25 000 människor av stroke i Sverige 

varje år och sjukdomen placeras som den tredje vanligaste dödsorsaken. Ericson och Ericson 

(2012) redogör för att stroke uppstår när cirkulationen i hjärnans blodkärl är otillräcklig och 

hjärnans vävnad utsätts för syrebrist (ischemi). Detta orsakas oftast av blodpropp i en artär i 

hjärnan - hjärninfarkt - men kan även orsakas av blödning från en artär i hjärnan som ökar 

trycket intrakraniellt - hjärnblödning. Enligt Socialstyrelsen (2017) är hjärninfarkt orsaken 

till 85 % av fallen och 10 % respektive 5 % orsakas av hjärnblödning intracerebralt eller 

subaraknoidalt. Stroke är ett samlingsnamn för dessa kärlsjukdomar som uppstår i hjärnan. 

Riskfaktorer för hjärninfarkt är bland annat förmaksflimmer, rökning, hypertoni, rökning 

samt fysisk inaktivitet och riskfaktorn för hjärnblödning är främst hypertoni. Gregory och 

Galloway (2017) förklarar att stroke kan ge fysiska, psykiska och känslomässiga symtom som 
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förändrar eller påverkar livssituationen kort- eller långsiktigt. Fysiska symtom kan vara 

kommunikationssvårigheter (som bland annat afasi), dysfagi, muskelsvaghet, nedsatt 

känselförmåga, kontinensproblem, synproblem, nedsatt rörelseförmåga, minnessvårigheter 

och även emotionella symtom såsom bland annat brist på motivation och labilitet. Hama et 

al. (2007) upplyser om att depression och apati är vanligt efter stroke. Apati kan ofta 

relateras med funktionella förmågor och troligtvis interagera med återhämtningsprocessen, 

jämfört med depression efter stroke. Jönsson (2012) förklarar att stroke medför symtom hos 

de drabbade som kan förbättras eller försvinna efter det akuta skedet, men många drabbade 

får bestående funktionsnedsättningar vilket medför förändringar i livet. 

2.2 Återhämtning efter stroke 

Begreppet återhämtning beskrivs av Eilertsen, Kirkevold och Bjørk (2010) som en process i 

vilken patienterna, som drabbats av stroke, lär sig leva i ett nytt tillstånd som uppstår efter 

det akuta skedet då stroke inträffat. De förklarar vidare att detta inte behöver innebära att 

patienterna kommer kunna leva utan hinder och symtom, men att de kan finna nya sätt att 

hantera och leva med sin nya livssituation. Kirkevold, Bronken, Martinsen och Kvigne (2012) 

skildrar hur patienter, under de första två åren efter insjuknandet i stroke, initialt fokuserat 

på den kroppsliga återhämtningen och på att återfå sin tidigare livssituation, för att senare 

kämpa med att återfinna sin identitet utifrån förändringarna som stroke orsakat. Vidare 

förklarar de att patienterna inte känner sig fullt återhämtade efter de första två åren och det 

framkommer att den psykologiska stressen som uppstår efter insjuknandet kan ha en 

bestående inverkan på patienternas liv. 

2.3 Rehabilitering efter stroke 

Enligt Kebbons definition av rehabilitering i Nationalencyklopedin inriktar sig rehabilitering 

på att hjälpa skadade eller sjuka personer att återfå optimal förmåga att fungera i sitt liv samt 

att ge dem förutsättningar att leva ett normalt liv. Eriksson (2014) beskriver att rehabilitering 

betyder att människan återfinner ett optimalt tillstånd av hälsa efter ohälsan och beroende på 

vilken typ av ohälsa kan rehabiliteringen medföra ett högre eller lägre hälsotillstånd än 

innan. Enligt Socialstyrelsens riktlinjer (2017) ska rehabiliteringen starta tidigt efter att 

patienterna insjuknat i stroke. Detta är viktigt för att förhindra komplikationer efter stroke 

och för att öka möjligheterna för återhämtning hos patienterna. I början sker 

rehabiliteringen på en strokeenhet och fortsätter oftast efter utskrivning i sluten eller öppen 

vård, beroende på hur allvarliga funktionsnedsättningar patienterna har. Vid lindriga 

symtom brukar patienterna skrivas ut tidigt och rehabiliteras i hemmet. Beroende på i vilken 

grad patienterna har kvarvarande fysiska och psykiska funktionsnedsättningar kan de vara i 

behov av regelbunden multidisciplinär teamrehabilitering. Inom detta finns det olika 

yrkesgrupper såsom sjuksköterskor, undersköterskor, fysioterapeuter, arbetsterapeuter, 

kuratorer, logopeder, dietister, psykologer och läkare. 
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2.4 Beskrivning av vårdarna 

Samlingsnamnet vårdarna i detta examensarbete inkluderar främst på sjuksköterskor och 

undersköterskor, men även vårdbiträden till viss del. Datamaterialet i examensarbetets 

resultatdel berör huvudsakligen sjuksköterskor och undersköterskor. Enligt 

Kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska (Svensk sjuksköterskeförening, 2017) 

är sjuksköterskorna ansvariga för patienternas omvårdnad och de bedömer patienternas 

omvårdnadsbehov, planerar deras omvårdnadshandlingar samt omvårdnadsaktiviteter och 

följer upp patienterna. Sjuksköterskorna administrerar läkemedel, sköter provtagningar och 

kontrollerar dessa. De deltar i den dagliga omvårdnaden, samarbetar med både patienter och 

deras anhöriga samt andra olika professioner inom vården.  

Yrket undersköterska definieras i Nationalencyklopedin och det beskrivs där att 

undersköterskor ger omvårdnad till de människor som är i behov av det. Undersköterskor 

arbetar i team med bland annat sjuksköterskor och har kompetens, genom utbildning via 

omsorgsprogrammet på gymnasiet eller via eftergymnasial utbildning, att arbeta inom 

psykiatrisk och somatisk vård. Undersköterskorna kan även arbeta med omsorg av personer 

som är äldre och/eller har handikapp. Enligt Socialstyrelsens riktlinjer (2017) vårdas 

patienter, som drabbats av stroke, efter insjuknandet på en strokeenhet på ett sjukhus där 

sjuksköterskorna och undersköterskorna tar hand om omvårdnaden kring dessa patienter.  

Yrket vårdbiträde definieras i Nationalencyklopedin och det beskrivs där att vårdbiträden 

arbetar för kommunen och hjälper till vid vardagliga uppgifter som personerna är i behov av 

att få hjälp med. Det beskrivs även att vårdbiträdena stödjer samt uppmuntrar dessa 

personer och utbildning för yrket sker under omvårdnadsprogrammet på gymnasiet. Clarke 

och Hold (2015) förklarar att vårdbiträden får instruktioner från sjuksköterskorna gällande 

patienternas omvårdnad. Sjuksköterskor kan möta patienter som drabbats av stroke på både 

vårdavdelning och i patienternas hem och vårdbiträden kan möta dessa patienter i 

patienternas hem. 

2.5 Styrdokument och riktlinjer inom vården 

Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (SFS, 2017:30) ska vården bygga på god kontakt mellan 

patienter och sjukvårdspersonal samt bygga på att möta patienternas behov av trygghet och 

kontinuitet i vårdandet. Vidare framgår det att vården ska grunda sig i respekt för 

patienternas integritet och självbestämmande. Enligt Kompetensbeskrivningen för 

legitimerad sjuksköterska (Svensk sjuksköterskeförening, 2017) är det sjuksköterskorna som 

leder samt ansvarar för arbetet kring omvårdnaden av patienterna. ICN:s etiska kod (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2014) klargör att det finns fyra etiska ansvarsområden, som är 

grundläggande för sjuksköterskorna, vars syfte är förebyggande av ohälsa, främjande och 

återställning av hälsa samt lindring av lidande. Kompetensbeskrivningen för legitimerad 

sjuksköterska (Svensk sjuksköterskeförening, 2017) beskriver vidare att sjuksköterskorna 

bland annat ska kunna planera patienternas vårdplan, skapa förutsättningar för patienterna 

att nå sina mål, identifiera patienternas syn på hälsa och arbeta utifrån det, för att främja 

återhämtning. Legitimerade sjuksköterskor ska även självständigt kunna ansvara kring 



4 

 

kliniska beslut som ger patienterna möjlighet att bevara, förbättra eller återfå sin hälsa, finna 

livskvalitet och välbefinnande den resterande tiden av livet samt hantera problem med 

hälsan, funktionsnedsättning eller sjukdom. Enligt ICN:s etiska kod (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2014) ska det alltid ske ett patientmedgivande efter samförstånd när 

det kommer till vård samt stöd enligt patienternas vilja. Det är viktigt att vård där både 

patienterna och anhöriga känner sig trygga tillgodoses av sjuksköterskorna. Att informera 

patienterna om deras hälsotillstånd eller behandlingsmöjligheter utifrån ett samtycke är 

sjuksköterskornas personliga ansvar.  All omvårdnad ska vara grundad i en humanistisk 

människosyn där alla människor har lika värde. Mänskliga rättigheter, självbestämmande 

samt integritet ska respekteras och hänsyn ska tas gentemot människors tro, värderingar och 

vanor. Dessa ansvarsområden som specifikt sjuksköterskorna har anses i detta 

examensarbete vara viktiga aspekter i återhämtningen hos patienter som drabbats av stroke. 

2.6 Vårdvetenskapligt perspektiv 

Nedan presenteras det valda vårdvetenskapliga perspektivet som är Erikssons (1995, 1996, 

1997, 2014) begrepp hälsa, och vårdteori tillsammans med teori om vårdande relationer. 

Erikssons teorier valdes som vårdvetenskapligt perspektiv då dessa generellt är genomsyrade 

av ett kärleksfullt förhållningssätt gentemot patienterna och av att se hela människan bakom 

varje patient. Detta ansågs vara relevant för detta examensarbete, då teorierna kan vara 

vägledande för vårdarnas bemötande samt agerande gentemot patienterna och därmed vara 

betydelsefullt för patienternas återhämtning. Först beskrivs begreppet hälsa och därefter 

beskrivs vårdteori och vårdande relationer. 

2.6.1 Hälsa 

Begreppet hälsa är valt då återhämtning innebär att uppnå ett nytt tillstånd av hälsa. 

Eriksson (2014) beskriver hälsa som något människan är, det vill säga att hälsan är 

föränderlig och grundar sig i flera faktorer som påverkar varandra. Eriksson (1996) förklarar 

att hälsa är en form av samspel mellan olika faktorer som sundhet (psykisk hälsa), friskhet 

(fysisk hälsa) och välbefinnande (glädje och tillfredsställelse). Vidare tydliggör hon att den 

senaste faktorn ses som ett subjekt och de två första som mer objektiva. 

Eriksson, Bondas-Salonen, Herberts, Lindholm och Matilainen (1995) beskriver en 

ontologisk hälsomodell som grundar sig i att hälsan är rörlig mellan tre olika dimensioner 

och att människan pendlar mellan dimensionerna. Dessa dimensioner är görande-, varande- 

och vardandenivån. De menar att hälsan är mångdimensionell och kan inte förklaras endast 

utifrån människans hälsobeteenden eller behov, utan hälsan beskrivs som en integrerad del 

av människans liv där människan kan uppleva sig som en helhet. Att uppleva sig som en 

helhet beskrivs som att människans kropp, själ och ande är dimensioner som inte går att 

hålla isär. 

Eriksson et al. (1995) uppger att hälsa som görande är något som kan bedömas utifrån yttre 

kriterier, vilka ofta är objektiva. Det handlar om att hälsobegreppet sammankopplas med 
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beteenden kring hur människan ska leva hälsosamt och undvika ohälsosamma faktorer - att 

göra hälsa. Hälsa som varande beskrivs som ett tillstånd där människan strävar efter att 

känna välbefinnande och balans i livet, då människan inser att psykiska och fysiska faktorer 

har ett samspel i hälsan - att vara hälsa. Hälsa som vardande beskrivs som att människan 

ständigt växer och detta grundar sig i att människan kan försonas med livets händelser - att 

varda hälsa. Människan är medveten om lidandet och strävar efter att försonas med både 

lidande och lycka i livet. Det är individuellt om människan integrerat dessa nivåer 

fullständigt i sin hälsa, då detta är beroende av vilken grad människan har medvetenhet om 

dessa. Att uppnå hälsa som vardande handlar om att försonas med livets händelser, våga ge 

sig hän för sitt inre och gå över görandet samt varandets gränser. 

Hälsan är individuell och varierar mellan olika kulturer. Eriksson (1996) förklarar att hälsan 

egentligen inte har någon betydelse om människan inte upplever någon mening med livet och 

därmed kan hälsa ses som människans upplevelse av sin livssituation ur ett 

helhetsperspektiv. Eriksson (2014) beskriver att det som kan bidra till ohälsa nämns som 

hälsohinder och dessa kan förekomma inom världen omkring människan eller i människan 

själv. Eriksson (1996) beskriver detta ursprungligen som att hälsa är något naturligt hos 

människan - en naturlig hälsa. När människan möter olika hinder i livet och försöker 

bemästra dessa med eventuell framgång eller motgång kan ohälsa bli en följd. Vidare 

förklarar hon att livets gång kan ses som en kamp i människans existens som präglas av 

bland annat lidande, glädje samt sorg. Denna kamp är ständigt i rörelse mellan mörker och 

ljus. Den naturliga hälsan skildrar den “gyllene medelvägen” där individen försöker uppnå 

balans mellan överflöd eller otillräcklighet av något - då hälsa är dygd. 

2.6.2 Vårdteori och vårdande relationer 

Vårdteorin och teorin om vårdande relationer är valda då Eriksson (1997) förklarar att 

människan kan stödjas att uppnå ett nytt tillstånd av hälsa genom vårdande relationer. 

Eriksson (1996) förklarar att en väg till naturlig hälsa är genom naturlig vård. Naturligt 

vårdande är något som är inneboende hos människan. Människan behöver andra människor 

eller någon form av tro eller relation till gud för att uppleva en helhet. Genom vårdandet 

skapas en relation som förmedlar tro, hopp samt kärlek och detta sker genom ansning, 

lekande och lärande. Ansningen innebär att uppriktigt värna om, förvara och försvara - att 

visa kärlek. Lekandet handlar om att testa att vidga sina gränser och genom lekandet kan 

människan samla ihop diverse möjligheter, vilka kan ses som hälsoresurser. Lärandet 

innebär att människan skapar medvetenhet och är mottaglig för nya kunskaper. Detta 

möjliggör för att hitta nya möjligheter samt nya vägar, vilket öppnar för att uppnå en högre 

grad av hälsa. Eriksson (1996) beskriver även att det naturliga vårdandet gentemot andra 

människor eller sig själv kan resultera i att människan blir hjälpt att utvecklas mot sina 

möjligheter. De naturliga vårdarna får förmedla hopp till andra människor när dessa känner 

hopplöshet.  

Eriksson (1997) talar om vårdrelationen och dess betydelse för att skapa vårdande relationer. 

Hon beskriver att genom ansande, lekande och lärande uppstår välbefinnande hos 

patienterna, där vårdarnas förhållningssätt präglas av kärlek, hopp och tro för att skapa 
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meningsfullt vårdande. Både hopp och tro ger patienterna inre krafter, känslor av trygghet 

och livsvilja, för att kunna bekämpa lidandet och hitta en mening med livet. Med kärleken 

menar hon kärleken till medmänniskorna, där vårdarna är osjälviska och bygger 

omsorgsfulla relationer grundade i omtanke för patienterna och bekräftar deras värdighet. 

Vidare förklarar Eriksson (1997) att vårdande relationer karakteriseras av en caritativ 

hållning. Vårdarna är berörda av patienternas lidande och har viljan att lindra lidandet, göra 

gott och att bidra till patienternas hälsa. Vårdande relationer omfattar alla dimensioner 

såsom görande, varande och vardande där patienterna får stöd av vårdarna. Vidare förklarar 

hon att vårdandet ses också som ständiga ändringar i hälsoprocesserna, där vårdarnas 

vårdhandlingar och vårdaktiviteter riktar sig mot bland annat stödjande, bevarande eller 

uppstartande funktion. 

2.7 Tidigare forskning 

I detta avsnitt presenteras tidigare forskning kring återhämtning efter stroke ur patienternas 

perspektiv och ur anhörigas perspektiv. 

2.7.1 Efter stroke - återhämtning ur patienternas perspektiv 

Ryan, Harrison, Gardiner och Jones (2017) beskriver patienternas upplevelser av att känna 

rädsla och osäkerhet inför sitt nuvarande samt framtida jag och att känslorna skapar ett 

behov hos patienterna att få hjälp med att förstå vad som hänt dem. Författarna återger hur 

patienterna som drabbats av stroke upplever att den tidigare pålitliga kroppen inte längre 

finns. Detta sägs kunna skapa oro inför framtiden samt sämre självförtroende hos 

patienterna och att de därmed kan behöva stöd i sin återhämtning på grund av detta. Studier 

visar att patienterna har ett behov att bli försäkrade om vilka möjligheter som finns i 

framtiden för dem och att ärlighet gällande vilken typ av återhämtning patienterna har 

möjlighet att genomföra är önskvärt (Ryan et al., 2017; Taule, Strand, Skouen & Råheim, 

2015). Taule et al. (2015) förklarar att bristande kommunikation angående detta får 

patienterna att känna sig osäkra samt hjälplösa i sin återhämtning och patienterna upplever 

därefter den sårbara situationen tyngre än vad den redan är. Patienterna i studien upplever 

att det är viktigt för dem att hemvårdspersonalen visar engagemang, hopp och empati i deras 

möten för att främja patienternas återhämtning efter stroke.  

Studier klargör att det krävs ett ömsesidigt förtroende i mötet mellan patienterna och 

vårdarna, byggt på både en professionell samt en personlig hållning och att vårdarna 

behandlar patienterna som jämlika personer samt har en positiv ton, för att motivera 

patienterna att uppnå sina mål i sin återhämtning (Loft et al., 2017a; Taule et al., 2015). Loft 

et al. (2017a) skildrar patienternas upplevelser av att det kan ha en negativ inverkan på deras 

återhämtning i rehabiliteringen när sjuksköterskorna har en befallande ton i rösten. Vidare 

beskriver patienterna som drabbats av stroke vikten av kontinuitet i relationen med 

sjuksköterskorna för att känna att de kan samarbeta med någon i sin återhämtning, vilket ses 

som en essentiell hälsoresurs. Nordin, Sunnerhagen och Axelsson (2015) skildrar 

patienternas förväntningar inför att åka hem och fortsätta sin återhämtning efter stroke. 
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Patienterna i studien förlitar sig på att deras individuella förväntningar på personalens 

stöttning ska uppfyllas. Slutsatsen antyder att det kan vara fördelaktigt att vårdpersonal i 

hemvårdsteamet uppmärksammar dessa förväntningar noggrant för att underlätta 

patienternas hemgång och minska de osäkerhetskänslor som hemgången kan medföra hos 

patienterna. Kitson, Dow, Calabrese, Locock och Athlin (2013) redogör för hur patienterna i 

deras studie upplever att det är behjälpligt när vårdpersonalen har ett strukturerat sätt att 

handla för patienternas återhämtning efter stroke, genom att bland annat sätta upp små mål 

tillsammans med patienterna. 

2.7.2 Efter stroke - återhämtning ur anhörigas perspektiv 

Salisbury, Wilkie, Bulley och Shiels (2010) beskriver anhörigas upplevelser av att behöva 

kämpa för att få ha sina närstående som drabbats av stroke i det egna hemmet för 

återhämtning. De anhöriga i denna studie beskriver hur vissa sjuksköterskor hävdar att deras 

närstående inte kan återhämta sig i hemmet och behöver långtidsvård, vilket inte är tänkbart 

för de anhöriga och deras uppfattning om vad som skulle gynna deras närståendes 

återhämtning. Artikelns författare beskriver att detta är intressant då de närstående som 

drabbats av stroke, i dessa fall där anhöriga behövt kämpa för att få vårda dem i hemmet, 

återhämtat sig från att vara avsevärt rörelsehindrade till att vara självständigt flyttbara.  

Studier påvisar att anhöriga som ska vårda närstående personer, som drabbats av stroke, i 

deras gemensamma hem ofta upplever situationen övermäktig. Detta på grund av bristande 

information samt kunskaper kring de närståendes omvårdnad och de anhöriga upplever att 

de behöver mer information kring hur de kan hjälpa sina närstående att uppnå ett nytt 

tillstånd av hälsa (Chen, Dongxia Xiao & De Bellis, 2015; Oupra, Griffith, Pryor & Mot, 2010; 

Yeung, Szeto, Richardson, Lai, Lim & Cameron, 2015). Chen et al. (2015) beskriver bland 

annat att anhöriga, till personer som drabbats av stroke, önskar mer kunskaper kring sina 

närståendes medicinering och eventuella biverkningar som kan tillkomma, då vissa 

biverkningar kan ha inverkan på återhämtningsprocessen. Vidare beskriver en annan 

anhörig i studien hur viktigt det är att anhöriga få vara involverade i sina närståendes 

rehabilitering samt att få information i hemmet om hur de anhöriga kan vårda sina 

närstående i hemmet, för att kunna stödja deras återhämtning.  

Två studier beskriver anhörigas upplevelser av svårigheter att, i hemmet, motivera och stödja 

sina närstående som drabbats av stroke i sin återhämtning och att stöd kring att hantera 

detta samt finna strategier är önskvärt (Arntzen, Borg & Hamran, 2015; Green & King 2009). 

Arntzen et al., (2015) skildrar bland annat en anhörigs upplevelse av att hennes närstående, 

som drabbats av stroke och bor i sitt hem, tar för lite initiativ att klara saker på egen hand 

och är snabb med att fråga om hjälp. Den närstående som drabbats av stroke har viljan att 

fortsätta med sin återhämtning, men anhöriga upplever att hen inte tar tillvara på den 

träning dagliga uppgifter medför som kan stärka återhämtningen och öka självständigheten. 

Green och King (2009) uppvisar att fruar till män, som drabbats av stroke och vårdas i 

hemmet av sina anhöriga, upplever en förlust av oberoende och autonomi eftersom deras liv 

styrs utifrån att vårda sina närstående. Detta påverkar vissa av de anhöriga som deltar i 

studien på så vis att återhämtningstiden genomsyras av känslor av förlust. På grund av detta 
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uttrycker flera av de anhöriga i studien att de önskar stöd samt hjälp med att finna strategier 

att hantera stress och den påverkan inträffandet av stroke har i deras familjekonstellation. 

2.8 Problemformulering 

Vårdarnas stöd anses vara viktigt för patienterna i deras återhämtning samt för eventuella 

anhöriga som själva ska vårda patienterna hemmet. Vårdarna kan möta patienter som 

drabbats av stroke och deras anhöriga på exempelvis sjukhusens vårdavdelningar eller i 

patienternas hem. Det kan uppstå problem med att stödja patienternas återhämtning efter 

stroke, vilket kan påverka återhämtningsprocessen. Detta examensarbete fokuserar på att 

beskriva vårdarnas erfarenheter av att stödja återhämtning hos dessa patienter, för att öka 

förståelsen för vårdarnas förutsättningar och tillvägagångssätt inom det berörda ämnet. Det 

vårdvetenskapliga perspektivet visar bland annat att vårdarna kan stödja patienternas 

återhämtning, det vill säga att uppnå ett nytt tillstånd av hälsa, genom att skapa vårdande 

relationer via ansning, lekande och lärande. Vårdarna kan även främja patienternas hälsa 

genom att kunna bemöta patienterna utifrån vårdarnas kunskaper om de olika 

dimensionerna i den ontologiska hälsomodellen. Utifrån tidigare forskning framkommer det 

att det finns brister i vårdarnas stöttning av återhämtning hos patienterna, som kan skapa 

problem för patienterna och deras anhöriga. Det påvisas bland annat att anhöriga och 

patienter kan uppleva brist på information och kunskaper kring den nya livssituationen, 

vilket påverkar patienternas återhämtning. Den tidigare forskningen visar att patienterna vill 

mötas med empati samt motivation för att kunna stödjas i sin återhämtning. Vidare 

framkommer det att patienterna känner oro inför framtiden och känner maktlöshet när de 

inte får veta vilka möjligheter de har inför framtiden. Anhöriga kan även uppleva situationen 

som överväldigande, vilket kan påverka deras förmåga att stödja patienternas återhämtning. 

Detta examensarbete är tänkt att ha nytta för vårdarna, men främst för allmänsjuksköterskor 

eftersom de har huvudansvar för patienternas omvårdnad. Det anses vara av nytta för 

allmänsjuksköterskor att ta del av detta examensarbete, då dessa erfarenheter som beskrivs 

av vårdarna eventuellt kan beaktas i omvårdnaden av dessa patienter och patienter med 

andra sjukdomstillstånd än det som berörs här. Examensarbetet kan även beskriva 

erfarenheter av vårdarna som påvisar om det kan behövas vidare forskning inom detta ämne. 

3 SYFTE 

Att beskriva vårdarnas erfarenheter av att stödja återhämtning hos patienter som drabbats av 

stroke. 
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4 METOD 

Detta examensarbete är en systematisk litteraturstudie med kvalitativ ansats utifrån Evans 

(2002) beskrivande syntes. Tanken är att detta arbete ska öka förståelsen kring det område 

som syftet berör för att skapa en djupare förståelse över kunskapsläget. Enligt Friberg 

(2017a) innebär det att vetenskapliga artiklar ska analyseras och sammanställas till en 

beskrivande syntes över vad som studerats i området. Artiklarnas resultat ska tolkas så 

minimalt som möjligt under analysen och därmed ska artiklarnas resultat endast beskrivas. 

Lundman och Graneheim (2012) förklarar att artiklar av kvalitativ ansats ska användas om 

syftet baseras på subjektivitet, vilket syftet i detta arbete gör. Artiklarna framsöks och 

analyseras sedan enligt analys utifrån Evans (2002) beskrivning för att slutligen framställas i 

ett beskrivande resultat. Analysen är uppdelad i fyra steg. Det första steget går ut på att 

bestämma samt avgränsa problemområdet och vilka inklusionskriterier som ska ingå då 

datamaterial ska väljas. Artiklarna söks sedan i databaser och dessa ska svara på det valda 

syftet. I det andra steget ska artiklarna läsas ett flertal gånger för att skapa en förståelse för 

texten som en helhet och nyckelfynd i artiklarnas resultat som svarar på syftet identifieras. 

Det tredje steget är att hitta nyckelfyndens gemensamma teman genom att sortera de 

viktigaste nyckelfynden efter deras likheter. Olikheter och likheter inom varje tema delas 

sedan upp i subteman. Teman och subteman ska efter detta undersökas gentemot syftet för 

att identifiera eventuella motsägelser samt för att se att de svarar på syftet. Det fjärde steget 

är att beskriva fenomenet. Det ska kontrolleras att teman och subteman hör ihop med 

nyckelfynden och sedan ska resultatet av analysen beskrivas (Evans, 2002). 

4.1 Datainsamling och urval 

Litteratursökningen påbörjades i september 2017 på databaserna CINAHL Plus och PubMed 

för att få en bild över aktuell forskning. Databaserna CINAHL Plus och PubMed valdes 

eftersom de både innehöll termer kring upplevelser och bemötande, vilket kopplades till 

examensarbetets syfte som berör erfarenheter. CINAHL Plus gav sökträffar som innehöll 

internationella rapporter om evidensbaserad omvårdnad och PubMed gav sökträffar med 

artiklar som berör medicin och vårdvetenskap, vilket ansågs vara relevant som datamaterial 

till detta examensarbete. Sökningen visade begränsat med material kring vårdarnas 

erfarenheter av att stödja återhämtning hos patienter som drabbats av stroke, men tillräckligt 

med material för att genomföra en litteraturstudie. Litteratursökningen i databaserna 

genomfördes på nytt under våren 2018, för att finna uppdatering samt tillägg av artiklar till 

analysdelen i detta examensarbete. Examensarbetets resultat baserades på vetenskapliga 

artiklar som sökts fram i databaserna nämnda ovan.  

Sökord som användes var ”nursing experience”, ”support”, ”support patient”, “care”, 

”stroke”, ”stroke recovery”, “hemorrhage”, “nurs* AND view”, “nurs* AND attitude*”, 

“communication”, “stroke rehabilitation” och “nursing staff”. Tre sekundärsökningar gjordes 

då antalet träffar inte var tillräckliga. Den första artikeln som hittades via sekundärsökning 

var artikeln skriven av Barreca och Wilkins (2008) och denna fanns i referenslistan i artikeln 

skriven av Bennett (2017). Den andra artikeln var Kvigne, Kirkevold och Gjengedal (2005) 
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och denna fanns i referenslistan i artikeln skriven av Loft et al. (2017b). Den sista artikeln 

som hittades via sekundärsökning var artikeln som skrevs av Rowat, Lawrence, Horsburgh, 

Legg och Smith (2009) och denna påträffades i referenslistan i artikeln skriven av Riet, 

Dedkhard och Srithong (2011).  

Begränsningar som användes vid sökningarna var bland annat att de skulle vara ”peer-

reviewed”, ha full text, ha abstract, vara publicerade mellan år 2005-2018 och vara av 

kvalitativ ansats alternativt både kvalitativ och kvantitativ - mixad metod. Två artiklar med 

mixad metod valdes och endast artiklarnas kvalitativa del har analyserats, eftersom arbetets 

syfte är av subjektiv karaktär. Lundman och Graneheim (2012) klargör att subjektivt material 

framställs via exempelvis intervjuer och observationer. Artiklarnas publikation sträcker sig så 

långt bakåt som år 2005, på grund av att datamaterialet blev otillräckligt till analysen när 

sökningarna begränsades till senare år. Även boolean/phrase användes som begränsning på 

vissa sökningar. Östlundh (2017) förklarar att detta görs för att få in flera söktermer i samma 

träff, exempelvis “nurs* AND view”. Trunkeringar användes på vissa av sökorden, till 

exempel “nurs*”. Östlundh (2017) redogör för att detta kan vara effektivt när flera böjningar 

av sökordet är önskvärda. Alla tidskrifter som finns i artikelmatrisen har fastställts som 

”peer-reviewed” via sökningar i Ulrichsweb, för att säkerställa att alla artiklar var 

vetenskapligt granskade.  

Inklusionskriterier för artiklarna var att artiklarna skulle vara ur vårdarnas perspektiv. 

Initialt skulle endast sjuksköterskornas perspektiv tas med till analysen, men datamaterialet 

blev otillräckligt då artiklarna som hittades hade olika tydliga beskrivningar av sina 

deltagare. Vissa artiklar skrev endast ut “nurses” utan vidare förklaring om det innebar 

“registered nurses” - legitimerade sjuksköterskor och/eller “practical nurses” - 

undersköterskor, och några andra artiklar har med perspektiv utifrån ”nurse assistants” och 

”healthcare assistants” - vårdbiträden. Det gick därför inte att urskilja ur vilket 

vårdarperspektiv de flesta artiklar berörde. Detta arbete är därmed beskrivet utifrån ett 

vårdarperspektiv, med fokus på sjuksköterskornas och undersköterskornas perspektiv. 

Vårdbiträdenas perspektiv har även valts med vid enstaka tillfälle till examensarbetets 

dataanalys när det inte gått att urskilja sjuksköterske- och/eller undersköterskeperspektiv 

från vårdbiträdens. Ett annat inklusionskriterie var att ordet stroke skulle finnas med 

antingen i titeln, syftet eller i artikelns innehåll. Några utav artiklarna var genomförda i 

andra världsdelar än Europa och dessa valdes med till analysen då materialet inte var 

tillräckligt utan dem, samt för att få med en mångfald av olika kulturella erfarenheter kring 

att som vårdare stödja återhämtning hos patienter som drabbats av stroke. En artikel som 

valdes undersökte omvårdnadskaraktären av endast kvinnliga patienter som drabbats av 

stroke, ur vårdarnas perspektiv. Denna artikel valdes med till dataanalysen trots endast 

kvinnliga deltagare, då artikelns resultat visade att vårdarna upplevde 

rehabiliteringsprocessen främst utifrån ett könsneutralt perspektiv. Artiklarna som söktes 

fram skulle vara på engelska. Exklusionskriterier innefattade de artiklar som kom upp vid 

sökning som inte berörde vårdarnas perspektiv, reviews och kvantitativa studier. Axelsson 

(2012) förklarar att tidigare litteraturstudier eller översikter (reviews) inte ska vara med i 

resultatet på en ny litteraturstudie då materialet anses vara sekundärkälla till den primära 

studien, det vill säga redan tolkat en gång.  
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Urval av artiklar skedde genom att läsa först titlar och sedan abstract på de titlar som verkade 

relevanta till examensarbetets syfte. Om artiklarna verkade svara på examensarbetets syfte i 

abstract laddades dessa ner och lästes mer ingående. Detta genomfördes för att få en djupare 

inblick på vad artiklarna undersöker, från vilka/vilket perspektiv syftet utgår från, vilka 

grupper som undersöks, vilka metoder som används samt undersökte om artiklarnas resultat 

svarade an på examensarbetets syfte. Till slut återstod 13 stycken artiklar vars sökord, 

sökväg, antal träffar, antal lästa abstract och använd databas skrevs in i en sökmatris (se 

bilaga A). Sedan kvalitetsgranskades artiklarna enligt Fribergs (2017b) beskrivning innan de 

analyserades, för att säkerställa vad analysen i detta arbete kommer grunda sig i (se bilaga 

B). Kvalitetsgranskningen visade att samtliga artiklar höll hög kvalitet. Slutligen lästes 

artiklarna igenom i sin helhet innan de skrev in i artikelmatrisen (se bilaga C). 

4.2 Dataanalys och genomförande 

Dataanalysen har utgått utifrån Evans (2002) beskrivning av analys, som är inriktad på 

kvalitativa studier och användes eftersom datamaterialet till analysen i detta arbete är endast 

kvalitativt. Inledningsvis genomfördes första steget av analysen som beskrevs under punkten 

“4.1 Datainsamling och urval” ovan.   

I det andra steget skrevs artiklarna ut och lästes igenom ett flertal gånger på varsitt håll, för 

att få en helhetsbild över varje artikel. Därefter stryktes relevant material över, som svarade 

på examensarbetets syfte, med överstrykningspenna och artiklarna lästes igenom ytterligare 

en gång för att säkerställa att inget relevant till analysen missades. Även detta moment 

genomfördes på varsitt håll. Utifrån muntlig dialog med varandra över internet fördes de 

överstrukna delarna i artiklarnas resultat in i ett gemensamt dokument med en analysmatris, 

vilket kunde redigeras av båda studenterna. Dessa delar från artiklarnas resultat föreslogs bli 

artiklarnas nyckelfynd. Friberg (2017a) redogör för att ett nyckelfynd ska vara en del av 

artikelns resultat som tydligt svarar på examensarbetets egen forskningsfråga. Utifrån 

gemensam diskussion sorterades vissa nyckelfynd bort och endast de nyckelfynd som svarade 

på examensarbetets syfte kvarstod i analysmatrisen. Alla nyckelfynd i analysmatrisen 

tilldelades därefter varsitt nummer, för att enkelt kunna koppla nyckelfynden till deras 

ursprungliga artiklar.  

I det tredje steget diskuterades nyckelfynden gemensamt och tilldelades teman samt 

subteman utifrån dess likheter och olikheter. Detta genomfördes inledningsvis genom att 

skriva ut alla nyckelfynd på papper och tillsammans i samma fysiska rum sortera dessa på ett 

bord. Nyckelfynden lästes, diskuterades och flyttades runt ett flertal gånger för att tydligt 

kunna identifiera teman. Sedan skedde ytterligare en bortsortering av några nyckelfynd, då 

de inte fanns några likheter mellan dessa och de andra nyckelfynden. Efter detta urskildes 

subteman inom alla tre teman baserat på de olikheter som fanns inom varje tema.  

I det fjärde och sista steget av analysen beskrevs resultatet som uppkom genom de teman och 

subteman som identifierats och detta genomfördes tillsammans över internet i ett 

gemensamt dokument. Den beskrivande syntesen presenterades i form av tre teman och åtta 

subteman (se tabell 2). Under hela analysen var examensarbetets syfte närvarande och 
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uppmärksammades. Tio citat från artiklarnas resultat blev valda till examensarbetets resultat 

och dessa är inte översatta till svenska, då risken för omtolkning ansågs kunna öka. Slutligen 

skrevs en kort sammanfattning av resultatet. Nedan i tabell 1 presenteras exempel på 

nyckelfynd ur analysmatrisen. 

Tabell 1: Exempel på nyckelfynd, tema och subteman från analysmatrisen. 

Nyckelfynd Tema Subtema 

“(...) by building a therapeutic 
relationship with patients and 
relatives, a culture of care could 
be created (…)” (Bennett, 
2017,  s. 12)   

Strategier för att stödja 
återhämtning 

Skapa goda relationer 
“The nurses and nurse assistants 
described how continuity was a 
fundamental prerequisite for 
building a good relationship with 
patients (…)” (Loft et al., 
2017b,  s. 4911) 

“If a stroke survivor was not able 
to move her hand and arm on 
her own, the nurses would guide 
her through the movements.” 
(Kvigne et al., 2005, s. 900-901) 

Träning via daglig omvårdnad 
“(…) individuals benefit from 
repetative training to relearn 
how to dress, bathe, toilet 
themselves and transfer safely 
independently.” (Barreca & 
Wilkins, 2008, s. 39) 

“Reminding patients of what they 
had achieved so far during their 
recovery was also a way 
(…)” (Bennett, 2017, s. 13) 

Motivera och inge hopp 
“(…) providing mental support by 
helping patients regain belief in 
the future and encouraging them 
to live a normal life, were also 
considered important.” (Hedlund, 
Ronne-Engstrom, Ekselius & 
Carlsson, 2008, s. 407) 
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4.3 Etiska överväganden 

Artiklarna som valts ska analyseras så textnära som möjligt från engelska till svenska, för att 

få ett korrekt resultat, som i sin tur ska redovisas utan att resultatet manipuleras. 

Vetenskapsrådet (2017) klargör att plagiera material innebär att presentera bland annat 

någon annans material, resultat, idéer och data så att det framstår som ens eget, vilket är den 

vanligaste formen av vetenskaplig oredlighet. Regelrätt referenshantering enligt APA-stilen 

har därmed använts för att tydligt presentera forskaren bakom materialet. Artiklarna som 

valts är ”peer-reviewed” och det innebär enligt Codex (2017) att de granskats fackligt eller 

kollegialt, utifrån ett flertal aspekter. Detta för att säkerställa att artiklarna motsvarar de 

vetenskapliga krav som föreligger att forskningen ska godkännas som ny kunskap. 

5 RESULTAT 

I resultatdelen presenteras de tre teman som dataanalysen utmynnade i utifrån 

examensarbetets syfte: att beskriva vårdarnas erfarenheter av att stödja återhämtning hos 

patienter som drabbats av stroke. Det första temat fick två subteman och det andra samt 

tredje temat tilldelades tre subteman var. Dessa presenteras nedan i tabell 2. 

Tabell 2: Beskrivning av teman och subteman. 
 

Tema Subtema 

Vårdarnas roll 
Funktion i teamarbetet 

Inställning till rehabilitering 

Strategier för att stödja 
återhämtning 

Skapa goda relationer 

Träning via daglig omvårdnad 

Motivera och inge hopp 

Bristande förutsättningar för att 
stödja återhämtning 

Utmaningar i förhållande till patienterna och deras anhöriga 

Utmaningar i förhållande till sig själva och den egna 
bristande kunskapen 

Brist på tid 
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5.1 Vårdarnas roll 

Ur temat vårdarnas roll presenteras två subteman nedan: funktion i teamarbetet och 

inställning till rehabilitering. 

5.1.1 Funktion i teamarbetet 

Vårdarna beskrev att de hade en central funktion i teamarbetet, att de såg sig som 

projektledare i patienternas rehabilitering samt att vårdarnas observationer och 

patientkännedom var viktiga aspekter för framgång i rehabiliteringen (Loft et al., 2017b). 

Vårdarna uttryckte metaforen att de var som patienternas dirigenter, då de kunde styra och 

influera omvårdnaden av patienterna i rehabiliteringen (Riet et al., 2011). De ansåg att deras 

främsta ansvar var att tillgodose patienterna med individuell vård (Park & Han, 2010). I två 

artiklar återges vårdarnas erfarenheter av att fungera som koordinatorer i teamarbetet för 

patienternas rehabilitering och de förklarade hur de planerade samt påverkade patienters 

återhämtning, eftersom de var närvarande för patienterna under dygnets alla timmar 

(Dreyer, Angel, Langhorn, Pedersen & Aadal, 2016; Loft et al., 2017b). Vårdarna beskrev även 

att de såg sin praxis som förenad med flera komponenter från olika discipliner inom 

sjukvården (Barreca & Wilkins, 2008). De förklarade att deras inställning och ansvar i 

rehabiliteringen bland annat var att stödja patienterna att återfå sin livskvalitet (Struwe, 

Baernholdt, Noerholm & Lind, 2013).  

Vidare konstaterade en del av vårdarna att patienterna inte hade kunnat ta sig igenom 

rehabiliteringen utan vårdarna, då vårdarna hade så viktiga funktioner i teamarbetet (Loft et 

al., 2017b). Artiklarna visade att vårdarna såg till att patienternas rehabilitering fortlöpte 

under de dagar i veckan övrig personal, som exempelvis fysioterapeuter och arbetsterapeuter, 

inte arbetade (Barreca & Wilkins, 2008; Rowat et al., 2009). Eftersom vårdarna var 

närvarande dygnet runt för patienterna, kunde främst vårdarna stödja dem att lära sig på 

nytt hur diverse funktionella uppgifter genomfördes: “…participants highlighted the 

continual teaching and cueing that occurs ‘24/7’ as they helped patients to relearn how to 

perform various functional tasks” (Barreca & Wilkins, 2008, s. 39). Vårdarna beskrev att 

omvårdnaden de utförde var viktig att fokusera på i patienternas återhämtning och att 

träning som involverade dagliga aktiviteter var en del av omvårdnaden som skapade hopp 

hos patienterna samt deras anhöriga (Dreyer et al., 2016).  

Vårdarna berättade om deras funktion i teamarbetet där de stöttade patienterna genom att 

tala om deras framtidsplaner. Vårdarna talade med patienterna, anhöriga och andra 

discipliner inom sjukvården kring bland annat patienternas framtidsplaner. De beskrev att 

en viktig funktion vårdarna hade i teamarbetet var att se till att patienternas vårdplanering 

gick att fortsätta med i deras hem eller boende efter utskrivning (Struwe et al., 2013). 

Vårdarna förklarade vikten av att arbeta tillsammans med bland annat andra professioner i 

patienternas rehabilitering (Struwe et al., 2013; Hedlund et al., 2008). De klargjorde att de 

fick viktiga kunskaper kring patienterna när de ständigt arbetade med samma 

interdisciplinära team, då de gemensamt och dagligen diskuterade patienternas 

framtidsplaner (Struwe et al., 2013). 
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5.1.2 Inställning till rehabilitering 

Vårdarna beskrev sin inställning till patienternas rehabilitering och vad de ansåg var 

essentiellt i rehabiliteringen. Flera vårdare uttryckte att de genom omvårdnaden och 

rehabiliteringen hade som mål att hjälpa patienterna att återgå till sina tidigare liv samt bli så 

självständiga som möjligt (Kvigne et al., 2005; Loft et al., 2017b). De beskrev: “Nurses and 

nurse assistants talked about rehabilitation as a process of moving from a specific point 

towards something new, a process of getting as close as possible to the patient’s former life” 

(Loft et al., 2017b, s. 4908).  

Vårdarna förklarade att det var viktigt i rehabiliteringen att patienterna hade förmåga att 

hantera sin förändrade livssituation efter stroke samt att de kunde anpassa sig efter detta. De 

beskrev vidare att de ansåg att alla patienter under rehabiliteringen hade potential för 

återhämtning, men att det kunde finnas svårigheter att uppnå detta. Fortsättningsvis 

upplevde de att egenskaper hos patienterna som positiv inställning och beslutsamhet spelade 

stor roll i rehabiliteringsprocessen (Bennett, 2017). Vårdarna beskrev att patienterna 

behövde olika former av information och stöd av vårdarna för att kunna utforma mål i sin 

rehabilitering. Det beskrevs av vårdarna att vissa av patienterna inte var bekanta med 

begreppet mål och målformulering. Vid dessa tillfällen anpassade vårdarna 

kommunikationen efter individen och använde andra ord som underlättade för patienterna 

att förstå (Christiansen & Feiring, 2017). De redogjorde vidare att det krävdes goda relationer 

mellan vårdarna och patienterna, samt kännedom gällande patienternas rutiner innan stroke 

och vad patienterna klarade av i nuet, för att kunna genomföra rehabiliteringen utifrån 

patienternas mål och behov (Loft et al., 2017b; Dreyer et al., 2016). För att kunna göra detta 

beskrev vårdarna bland annat att de försökte involvera anhöriga i patienternas rehabilitering 

(Christiansen & Feiring, 2017; Dreyer et al., 2016; Riet et al., 2011). Vårdarna hade 

inställningen att anhöriga kunde fungera motiverande för patienterna och motivation ansågs 

vara nyckel till framgång i rehabiliteringen, samt att holistisk vård gav många möjligheter för 

vårdarna att kommunicera med patienterna och deras anhöriga. Detta beskrevs fungera som 

ett stöd i rehabiliteringen som kunde stödja de inblandade att anpassa sig efter den nya 

livssituationen (Riet et al., 2011). De konstaterade även att anhöriga ansågs vara en viktig del 

i hela rehabiliteringsprocessen, då det var dem som främst kände patienterna och förstod 

patienterna (Dreyer et al., 2016).  

5.2 Strategier för att stödja återhämtning 

Ur temat strategier för att stödja återhämtning presenteras tre subteman nedan: skapa 

goda relationer, träning via daglig omvårdnad samt motivera och inge hopp. 

5.2.1 Skapa goda relationer 

Vårdarna betonade vikten av individuellt anpassad vård och att vårdarna därmed måste 

skapa goda relationer med patienterna för att kunna ge patienterna detta i deras 

återhämtningsprocess (Bennett, 2017; Dreyer et al., 2016; Loft et al., 2017b; Park & Han, 
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2010; Struwe et al., 2013). Vårdarna uppgav att för att kunna stödja patienterna krävdes det 

att terapeutiska relationer upprättades mellan vårdarna, patienterna och deras anhöriga. 

Genom dessa relationer beskrev vårdarna att en vårdkultur skapades och att relationerna var 

grunden för återhämtning samt att vårdarna arbetade för att upprätthålla dessa relationer 

under hela vårdtiden med patienterna (Bennett, 2017). Vårdarna förklarade att de var öppna 

för patienternas känslor och lyssnade på dem. Detta beskrevs vara viktigt då goda relationer 

mellan vårdarna och patienterna möjliggjorde för vårdarna att uppmärksamma när 

patienterna inte mådde bra emotionellt, samt för att kunna använda sig av olika strategier 

gentemot patienterna med respekt för deras emotionella tillstånd (Bennett, 2017; Kvigne et 

al., 2005). De förklarade att goda relationer med patienterna gav mer förståelse för 

patienternas ångest kring bland annat patienternas beroende av hjälp och förlust av 

autonomi (Bennett, 2017). Vårdarna ansåg att respekt för patienterna var fundamentalt för 

att kunna ge god vård med hög kvalité. Men även för att kunna se patienternas olika behov, 

vilket möjliggjorde att patienterna bemöttes utifrån deras individualitet: “Uncovering the 

patients’ cognitive, emotional and physical needs made it possible for the nurses to provide 

information and motivation tailored to each individual patient” (Struwe et al., 2013, s. 146).  

Vårdarna berättade om betydelsen av kontinuitet med patienterna, där tid och närhet var 

viktigt för att stödja patienternas återhämtning (Dreyer et al., 2016; Hedlund et al., 2008; 

Loft et al., 2017b; Park & Han, 2010). De beskrev att kontinuiteten med patienterna var 

grundläggande för att kunna skapa goda relationer med patienterna samt att vara medveten 

om var i återhämtningsprocessen patienterna befann sig (Loft et al., 2017b). Vårdarna 

förklarade att det var viktigt att basera omvårdnaden utifrån patienternas individuella 

hälsostatus och behov (Park & Han, 2010). De uppgav att kontinuitet i vårdandet kunde ske 

genom att hålla kontakt med patienterna efter utskrivning (Hedlund et al., 2008; Park & 

Han, 2010). Vårdarna förklarade att det var viktigt att rehabiliteringen kunde fortsätta i 

hemmet efter sjukhusvistelsen och att detta skulle säkerställas för patienternas återhämtning 

(Park & Han, 2010).  

5.2.2 Träning via daglig omvårdnad 

Vårdarna berättade om sina erfarenheter av att stödja patienternas återhämtning genom att 

låta dem genomföra dagliga aktiviteter i omvårdnaden som träning, samt att hjälpa 

patienterna med detta (Barreca & Wilkins, 2008; Kvigne et al., 2005; Loft et al., 2017b). 

Vårdarna förklarade att detta kunde ske genom att utmana och uppmuntra patienterna att 

utföra dagliga uppgifter i omvårdnaden, med målet att patienterna skulle kunna bo i sitt hem 

och leva så självständigt som möjligt: “… the nurses encouraged the patients to use their 

limbs in normal ways in everyday situations, such as carrying out personal care, feeding, 

getting in and out of bed and toileting” (s. 900). De förklarade vidare att de inledningsvis 

började med att stödja patienterna med tekniker kring hur de kunde träna grundläggande 

dagliga uppgifter med en förändrad kropp, till att senare stödja patienterna att lära sig mer 

avancerade dagliga uppgifter i omvårdnaden som nämnts ovan i citatet (Kvigne et al., 2005).  

Det betonades av vårdarna att de inte tränade patienterna lika intensivt som exempelvis 

fysioterapeuterna, utan att de stöttade patienterna att utföra olika upprepade kroppsliga 



17 

 

övningar i omvårdnaden under dagen som träning (Loft et al., 2017b). De beskrev hur 

patienterna vann på att utföra dessa upprepande övningarna, då patienterna kunde lära sig 

på nytt att bland annat förflytta sig självständigt på ett säkert sätt (Barreca & Wilkins, 2008). 

Vidare beskrev vårdarna att deras stöd kunde visa sig genom att exempelvis vägleda 

patienterna genom en rörelse, när patienterna inte själva kunde röra på bland annat sina 

armar (Kvigne et al., 2005). De betonade att patienternas välmående alltid prioriterades när 

vårdarna hade begränsat med tid. Vårdarna förklarade exempelvis att de då assisterade 

patienterna med vätskeintag istället för att dokumentera (Struwe et al., 2013).  

Vårdarna redogjorde för hur de stöttade patienterna att förbereda sig för det sociala livet via 

dagliga aktiviteter och detta gjordes genom att vårdarna uppmuntrade patienterna att 

tillbringa tid i dagrummet eller att äta måltider tillsammans i matsalen med andra patienter 

(Kvigne et al., 2005). Vårdarna uppvisade att det var möjligt att arbeta in 

rehabiliteringsprinciper i den dagliga omvårdnaden, som var nya för vårdarna själva. Till 

exempel att vårdarna skulle förflytta de olika patienterna från säng till stol enligt 

rehabiliteringens instruktioner och därmed integrerades dessa principer i 

omvårdnadsrutinerna (Loft et al., 2017b). Gällande de patienterna som hade afasi och 

kommunikationssvårigheter, förklarade vårdarna att de stöttade patienternas 

kommunikation genom att vårdarna skrev ner nyckelord i patienternas personliga 

anteckningsböcker för dialog, då det underlättade i samtalet mellan dem samt gjorde så att 

missförstånd kunde undvikas (Jensen et al., 2014).  

Vårdarna förklarade även att de stöttade patienterna att återhämta sig kroppsligt genom att 

genomföra förebyggande och förberedande åtgärder i omvårdnaden (Hedlund et al., 2008; 

Kvigne et al., 2005). De uppgav att detta kunde göras genom att arbeta förebyggande för 

trycksår skulle uppstå samt genomföra tidig mobilisering efter patienternas insjuknande. De 

uppgav att den tidigare mobiliseringen samt arbetsterapi, kunde kräva att vårdarna behövde 

sätta en viss grad av press på patienterna för att de skulle genomföra övningarna i den 

dagliga omvårdnaden (Hedlund et al., 2008). En förberedande åtgärd var att vårdarna 

besökte patienternas hem innan utskrivning för att bland annat undersöka vad patienterna 

kunde behöva för hjälpmedel i hemmet (Kvigne et al., 2005). 

5.2.3 Motivera och inge hopp 

Vårdarna skildrade att en viktig metod för att stödja patienternas återhämtning var att inge 

hopp hos patienterna (Bennett, 2017; Dreyer et al., 2016; Hedlund et al., 2008; Kvigne et al., 

2005; Riet et al., 2011). De beskrev hur detta kunde göras på olika vis. Det framkom att 

vårdarna tyckte mycket om att arbeta med patienter som drabbats av stroke (Barreca & 

Wilkins, 2008). Vårdarna beskrev: “In rehabilitation, nurses see it as their task to create 

hope…” (Dreyer et al., 2016, s. 114). Vårdarna pratade om sina egna liv utanför arbetet med 

patienterna och att vårdarna upplevde att patienterna uppmuntrades av detta. Det var också 

viktigt att påminna patienterna om vad de hade uppnått i deras återhämtningsprocess hittills 

som motivation, samt betona sannolikheten att patienterna fortsättningsvis kunde uppnå 

liknande förbättringar i återhämtningsprocessen. Vidare uppgav de att ett effektivt medel för 
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att skapa och upprätthålla positivitet hos patienterna var att använda sig av humor i mötet 

med dem (Bennett, 2017).  

Vårdarna uppgav att motivation var nyckeln när det gällde patienternas framgång i 

återhämtningsprocessen och att anhöriga var ett viktigt samt motiverande stöd (Riet et al., 

2011). Vårdarna talade om att de gav patienterna uppmuntran i omvårdnaden (Bennett, 

2017; Hedlund et al., 2008; Kvigne et al., 2005; Riet et al., 2011). Vårdarna hade erfarenheter 

av att vårda uppmuntrande, motiverande och med medlidande: “...when the nurse attends to 

the patient with encouragement, motivation and compassion, change in attitude occurs and 

patients begin to respond in one to two weeks” (s. 660). Vidare framkom det att vårdarna 

vårdade patienterna med ett holistiskt synsätt där de mötte patienterna med bland annat 

beröring, råd, tillit, problemlösningar, kommunikation, hjärtliga avsikter, uppmuntran och 

genom att vara förebilder för de anhöriga (Riet et al., 2011).  

Vårdarna beskrev vidare att det krävdes att patienterna fick beröm och uppmuntran som 

motivation, samt att vårdarna var försiktiga med hur de påpekade vilka funktionella 

förbättringar patienterna behövde fokusera på (Kvigne et al., 2005). Vidare beskrev vårdarna 

att det krävdes ett fokuserat och meningsfullt förhållningssätt hos vårdarna i omvårdnaden 

av patienterna, där vårdarna förmedlade positiv feedback, empati och uppmuntran (Bennett, 

2017). Vårdarna betonade vikten av att ge mentalt stöd, genom att stödja patienterna att få 

hopp inför framtiden. De uppmuntrade patienterna genom att de ingav hopp om att 

patienterna återigen skulle kunna leva ett normalt liv. Denna emotionella omvårdnad hade 

syftet att hjälpa patienterna återfå hopp i livet (Hedlund et al., 2008). Att ha ett datum för 

utskrivning för patienterna ansågs vara nödvändigt enligt vårdarna, då det gav patienterna 

ett mål och gjorde återhämtningsprocessen mer uthärdlig. Det framkom att vårdarnas 

primära fokus var att underlätta patienternas återhämtningsprocess (Bennett, 2017).  

Slutligen förklarade de att efter en hjärnskada kunde informationen vårdarna gav till 

patienterna behöva anpassas, men vårdarna betonade att samtidigt som informationen bör 

vara realistisk måste den även ta med patienternas hopp inför framtiden i beräkningen 

(Christiansen & Feiring, 2017). 

5.3 Bristande förutsättningar för att stödja återhämtning 

Ur temat bristande förutsättningar för att stödja återhämtning presenteras tre subteman 

nedan: utmaningar i förhållande till patienterna och deras anhöriga, utmaningar i 

förhållande till sig själva och den egna bristande kunskapen samt brist på tid. 

5.3.1 Utmaningar i förhållande till patienterna och deras anhöriga 

I flera av artiklarna beskrev vårdarna olika utmaningar i mötet med patienterna och att dessa 

kunde påverka vårdarnas möjligheter att stödja patienternas återhämtning. Utmaningarna 

kunde grunda sig i brist på motivation, understimulans, allvarligt nedsatt rörelseförmåga, 

kognitiv förvirring, olika viljor och utmattning hos patienterna (Bennett, 2017; Christiansen 
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& Feiring, 2017; Kvigne et al., 2005; White et al., 2014). I en artikel undersöktes 

genomförbarheten av en berikad miljö på en strokerehabiliteringsenhet och detta innebar att 

rehabiliteringsenheten utrustades med material som stimulerade och främjade återhämtning 

av patienternas kognitiva samt motoriska funktioner. Vårdarna beskrev att en del av 

patienterna upplevdes vara utmattade och vårdarna hade svårt att motivera dem att ta del av 

den berikade miljön, då de inte ville känna att de tvingade patienterna till det. Vårdarna 

beskrev fortsättningsvis att patienterna som hade allvarligt nedsatt rörelseförmåga behövde 

omfattande stöd och assistans för att ta del av den berikade miljön, vilket vårdarna såg som 

en utmaning för patienterna (White et al., 2014). Vårdarna förklarade att det fanns 

svårigheter, även efter flera veckor, att formulera mål med vissa av patienterna som var 

kognitivt försämrade och en allmän uppfattning hos vårdarna var att patienterna inte riktigt 

förstod de praktiska konsekvenserna som deras tillstånd innebar de första veckorna efter 

insjuknandet. Vårdarna beskrev att detta kunde vara en utmaning då patienterna 

koncentrerade sig främst på att få återvända hem och inte på att återfå sin fysiska, mentala 

och kognitiva förmåga. Vårdarna betonade dock att det inte bara var patienter med kognitiv 

försämring som behövde stöd med att formulera mål i sin återhämtning (Christiansen & 

Feiring, 2017).  

Det framkom att vårdarna hade erfarenheter av att patienterna upplevde tiden mellan de 

olika dagliga aktiviteterna som “tråkig” (Bennett, 2017; White et al., 2014). De förklarade att 

längre, sysslolösa stunder kunde ha negativ påverkan på patienternas välbefinnande 

(Bennett, 2017). Vårdarna upplevde att en berikad miljö underhöll och engagerade 

patienterna, medan rutinvården genererade tristess hos patienterna (White et al., 2014). 

Vårdarna förklarade även hur patienterna kunde ha en annan uppfattning av rehabiliteringen 

än vårdarna (Christiansen & Feiring, 2017; Kvigne et al., 2005). Vårdarna hade erfarenheter 

av att patienterna kunde förvänta sig mer förtjänster av omvårdnaden på rehabiliteringen än 

vad den innebar: “...a patient wanted help from a nurse to dress to save her energy for later 

training and exercises.” (Christiansen & Feiring, 2017, s. 3243).  

Vårdarna beskrev sina erfarenheter av när vissa av patienterna motsatte sig professionella 

åtgärder eller träningsövningar. De uppgav att detta var sällsynt, men att det var utmanande 

för dem när det skedde och att konflikter kunde uppstå (Kvigne et al., 2005). Det beskrevs 

även av vårdarna att de emellanåt inte kunde stödja vissa av patienternas värderingar och 

inställningar om patienterna kunde vara fara för sig själv eller andra (Christiansen & Feiring, 

2017).  

Vårdarna hade även erfarenheter av utmaningar i förhållande till patienternas anhöriga och 

deras involvering i patienternas återhämtningsprocess (Jensen et al., 2014; Park & Han, 

2010; Struwe et al., 2013). De förklarade att de uppmuntrade anhöriga att fortsätta med 

rehabiliteringsaktiviteter med patienterna i hemmet efter utskrivning, men detta följdes inte 

alltid av de anhöriga som skulle vårda patienterna i hemmet och därmed skapades det 

frustration hos vårdarna (Struwe et al., 2013). Vidare beskrev vårdarna att anhöriga inte 

alltid förstod betydelsen av kontinuerlig vård av patienterna och vårdarna arbetade med att 

undervisa samt informera anhöriga om detta (Park & Han, 2010). Slutligen beskrev vårdarna 

att anhöriga var viktiga informationskällor kring patienterna, men det kunde innebära att 
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anhöriga talade åt patienterna även vårdarna ställde frågor till patienterna, vilket ansågs vara 

utmanande för vårdarna (Jensen et al., 2014). 

5.3.2 Utmaningar i förhållande till sig själva och den egna bristande kunskapen 

I flera av artiklarna framkom det vilka utmaningar vårdarna hade i förhållande till sig själva 

och egna bristande kunskapen för att kunna stödja patienternas återhämtning. Vårdarna 

uppgav att de kunde känna frustration i omvårdnaden av patienterna eller frustration från 

patienterna (Barreca & Wilkins, 2008; Loft et al., 2017b; Struwe et al., 2013). De förklarade 

att det kunde vara utmanande att inte göra allt för patienterna och att vårdarna ofta gjorde 

uppgifter för patienterna istället för med, när det gällde de patienterna som hade allvarliga 

pareser eller kognitiva problem (Loft et al., 2017b). Vårdarna upplevde det som utmanande 

att se på när patienterna försökte klara av uppgifter själva och blev frustrerade. De uttryckte 

att de fick hindra sig själva från att hjälpa patienterna för mycket i deras rehabilitering: 

“Some participants literally had to put their hands in their pockets, indicating how difficult it 

was for them to refrain from providing the more traditional type of nursing care…” (Barreca 

& Wilkins, 2008, s. 39).  

Vårdarna själva kunde uppleva frustration när patienterna inte fick den vård de behövde 

efter utskrivning och på grund av detta förlorade färdigheter de lärt sig på nytt under tiden 

med vårdarna (Struwe et al., 2013). Vidare förklarade vårdarna att vårdpersonal på andra 

enheter kunde garantera patienterna att de skulle återhämta sig fullständigt efter 

insjuknandet. Om detta inte skedde upplevde vårdarna själva stora utmaningar med att 

stödja patienterna i deras återhämtning (Hedlund et al., 2008). De ansåg även att det 

varierade bland vårdarna om de talade med patienterna om patienternas erfarenheter och 

sorg gällande hur effekterna av stroke påverkat deras liv. Vårdarna förklarade även att de inte 

alltid talade om för eller utmanade patienterna att uttrycka sina behov, även fast de trodde 

att det skulle ha positiva konsekvenser gällande patienternas återhämtning (Kvigne et al., 

2005).  

Vårdarna beskrev sina egna bristande kunskaper kring patienterna som drabbats av stroke 

och hur de kunde stödjas (Jensen et al., 2014; Loft et al., 2017b; Park & Han, 2010; Rowat et 

al., 2009). De yttrade önskningar om mer kunskap om ämnet: “All participants expressed a 

desire for more training in all areas of the field” (Loft et al, 2017b, s. 4909). Vårdarna 

förklarade att de kände sig osäkra på sin förmåga att kunna kommunicera med patienterna 

som hade afasi, då de ofta kände osäkerhet om adekvat förståelse hade nåtts mellan 

patienterna och vårdarna själva (Jensen et al., 2014). En annan egen utmaning som vårdarna 

beskrev var angående de frågor patienterna och deras partners, som var sexuellt aktiva, 

kunde ha gällande ämnet sex och vårdarna hade svårt att ge dem råd och stöd angående 

detta. Vårdarna ansåg även att depression i viss grad var en vanlig reaktion hos patienterna 

efter insjuknandet, men vårdarna hade bristande kunskaper kring hur de kunde lindra 

patienternas ångest och stödja patienterna i denna aspekt (Rowat et al., 2009). Vårdarna 

konstaterade att de själva behövde få fortlöpande utbildning och träning när det gällde de 

äldre patienterna som drabbats av stroke och deras behov samt problem (Park & Han, 2010). 
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5.3.3 Brist på tid 

Vårdarna fastställde att vårda patienter med hjärnskador krävde mycket tid för att kunna ge 

patienterna möjligheter att bland annat uttrycka sig och utföra praktiska uppgifter (Loft et 

al., 2017b). I flera artiklar betonade därmed vårdarna att brist på tid var en bristande 

förutsättning för att stödja patienternas återhämtning (Barreca & Wilkins, 2008; Bennett, 

2017; Jensen et al., 2014; Loft et al., 2017b; White et al., 2014). Vårdarna beskrev att brist på 

tid upplevdes som en bristande förutsättning när det gällde att kommunicera med patienter 

som hade afasi samt använda sig olika stödjande kommunikationstekniker (Jensen et al., 

2014). Liknande utmaningar uppstod för vårdarna när de skulle underlätta patienternas 

tillgång till den berikade miljön på rehabiliteringsenheten, då de hade för mycket åtaganden 

för att prioritera detta (White et al., 2014). Vårdarna förklarade vidare att de bland annat inte 

hade tillräckligt med tid att utföra rehabiliterande omvårdnad, då de uppgav att det var brist 

på personal och att arbetsbördan därmed blev för tung (Barreca & Wilkins, 2008).  

Vårdarna beskrev att de tilldelades för många koordinerande och administrativa uppgifter. 

Dessa uppgifter uppgavs påverka tiden vårdarna hade för patienternas omvårdnad på ett 

negativt sätt, då vårdarnas tid med patienterna begränsades. Vårdarna beskrev att det även 

kunde vara en utmaning att hinna samla tillräckligt med information kring patienterna de 

vårdade, samt att patienterna kunde missa möjligheter att träna praktiska aktiviteter 

ordentligt, på grund av brist på tid hos vårdarna för patienterna (Loft et al., 2017b). Vårdarna 

upplevde att deras tid var alltför begränsad för att undvika tristess och understimulans hos 

patienterna: “...inactivity and lack of stimulation appeared to be largely outside the nurses’ 

control, because the time they had available both to socialise with patients and to provide 

diversional activities to avert or remedy boredom was limited” (Bennett, 2017, s.13). 

Vårdarna beskrev dock att även om tiden inte fanns, behövde vårdarna bete sig som att de 

hade all tid i världen och inge ett lugn till patienterna (Dreyer et al., 2016). 

5.4 Resultatsammanfattning 

Det framkom i resultatet att vårdarna såg sin funktion som stöd i patienternas återhämtning 

som central och viktig för att patienternas återhämtning. Vårdarnas mål med patienternas 

återhämtning var att patienterna skulle kunna leva så självständigt och normalt som möjligt, 

samt att patienterna skulle kunna anpassa sig mentalt efter sin nya livssituation. Det 

framkom beskrivningar av vårdarna gällande olika kroppsliga och mentala strategier för att 

stödja patienterna att uppnå detta mål. Kroppsliga strategier handlade om att låta 

patienterna utföra kroppsliga övningar där bland annat dagliga uppgifter i omvårdnaden, 

som att klä på sig eller äta mat, beaktades som tillfällen för patienterna att stödjas av 

vårdarna i deras återhämtning. Mentala strategier handlade främst om att skapa goda 

relationer med patienterna där de lärde känna patienterna på djupet, för att kunna möta dem 

individuellt med motivation, hopp, empati och mentalt stöd. Vårdarna beskrev även sina 

erfarenheter av bristande förutsättningar för att stödja patienterna i deras återhämtning. 

Detta handlade om utmaningar i förhållande till patienterna, deras anhöriga, vårdarna själva 

samt tidsbristen som uppstod på grund av för hög arbetsbörda. En viktig aspekt som 
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framträdde var att vårdarna behövde mer tid för patienterna och de påvisade att mer 

kunskap behövdes för att vårdarna skulle kunna stödja patienternas återhämtning. 

6 DISKUSSION 

I detta avsnitt diskuteras inledningsvis examensarbetets metod i en metoddiskussion. Vidare 

diskuteras resultatet mot bakgrundens vårdvetenskapliga perspektiv, styrdokument och 

riktlinjer inom vården samt tidigare forskning i en resultatdiskussion. Slutligen diskuteras 

etiska resonemang i en forskningsetisk diskussion. 

6.1 Metoddiskussion 

Examensarbetets syfte var att beskriva vårdarnas erfarenheter av att stödja återhämtning hos 

patienter som drabbats av stroke. Eftersom att det var vårdarnas erfarenheter som skulle 

beskrivas har artiklar av kvalitativ ansats valts. Enligt Polit och Beck (2017) brukar kvalitativ 

ansats användas när en helhet ska beskrivas och när flera verkligheter ska upptäckas. Detta 

passade in med examensarbetets syfte, där det är erfarenheterna som skulle beskrivas. Enligt 

Polit och Beck (2017) är det lämpligt att använda och analysera kvalitativt material när det är 

deltagarnas erfarenheter som ska förstås och en ny bild av ett fenomen ska skapas. I motsats 

till kvantitativa studier, som generaliserar och identifierar samband, så fokuserar kvalitativa 

studier på att förstå relationer i vissa sammanhang samt mönster och tenderar att vara ur en 

holistisk syn. Evans (2002) beskrivande syntes valdes då den är inriktad att analysera 

bearbetat material som är av kvalitativ ansats, vilket kan vara exempelvis vetenskapliga 

artiklar. Evans (2002) beskrivande syntes ger en djup förståelse för vårdarnas erfarenheter 

och det krävs att analysarbetet av artiklarna sker textnära med minimal tolkning, för att hålla 

sig så nära verkliga erfarenheter som möjligt. Det upplevdes kräva en viss övning att kunna 

förhålla sig textnära, då två motsatta risker beaktades: att plagiera datamaterialet på grund 

av för textnära analysarbete eller att misstolka datamaterialet på grund av för omtolkat 

analysarbete. Det krävdes en konstant medvetenhet gällande detta genom hela analysarbetet, 

för att undvika både dessa risker och det ansågs att dessa risker undveks genom 

examensarbetet. Evans (2002) har två beskrivningar av analys, den beskrivande syntesen och 

den tolkande syntesen. Enligt Friberg (2017a) väljs oftast den beskrivande syntesen på 

kandidatnivå, då den tolkande syntesen är mer tidskrävande i förhållande till tiden som 

anslås vid examensarbeten på kandidatnivå och därför valdes den beskrivande syntesen till 

detta examensarbete. En alternativ metod för detta examensarbete kunde varit en empirisk 

intervjustudie där sjuksköterskorna hade beskrivit sina erfarenheter utifrån passande 

intervjufrågor, för att få endast legitimerade sjuksköterskors perspektiv. Denna metod valdes 

inte, eftersom det ansågs kräva mer tid än vad som var avsatt för examensarbetet samt inte 

nödvändigt gällande ett examensarbete på kandidatnivå.  
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Detta avsnitt kommer fortsättningsvis diskutera examensarbetets trovärdighet utifrån bland 

annat begreppen tillförlitlighet, giltighet och överförbarhet enligt beskrivning av Polit och 

Beck (2017). Polit och Beck (2017) förklarar att giltighet innebär att examensarbetet grundar 

sig i sanningsenligt analysarbete av artiklarna och att resultatet är framställt korrekt utifrån 

artiklarnas beskrivande text i deras resultat. Artiklarna i examensarbetet har beskrivits med 

minimum av tolkning, då analysprocessen utgått ifrån Evans (2002) beskrivande syntes. 

Därmed anses giltigheten i examensarbetet höjas, då det ständigt eftersträvats under arbetets 

gång att resultatet inte skulle tolkas. Giltigheten i detta examensarbete stärks genom att tio 

citat från artiklarnas resultat togs med i examensarbetets resultat, för att stärka att fynden 

som upptäckts under analysprocessen är sanningsenliga. Ytterligare ett argument som 

stärker giltigheten är att studenterna som skrivit examensarbetet hade liten förförståelse 

samt erfarenheter kring examensarbetets ämne innan processen startade. Därmed föreligger 

liten risk för att datamaterialet har förvrängts eller anpassats till eventuell förförståelse av 

ämnet. Giltigheten stärks ytterligare av att datamaterialet lästes igenom ett flertal gånger på 

varsitt håll, för att sedan urskilja nyckelfynden i artiklarnas resultat först individuellt och 

slutligen gemensamt via diskussion i samma fysiska rum. Detta visar på att två olika personer 

som arbetat med samma datamaterial har kommit fram till gemensam förståelse under 

analysarbetet, vilket stärker giltigheten och därmed höjs examensarbetets trovärdighet.  

Däremot minskas giltigheten möjligtvis av att alla artiklarna som använts som datamaterial 

är skrivna på engelska och detta examensarbete är skrivet på svenska. Det innebär att 

datamaterialet översatts från engelska till svenska, vilket ger risk för misstolkning vid 

översättning. Översättningarna har genomförts med noggrannhet för att undvika detta, 

genom att ta hjälp av verktyg som exempelvis ordboken Svensk MeSH där medicinska termer 

kan översättas mellan svenska och engelska. Citaten i resultatet samt exempel ur 

analysmatrisen (se tabell 1) har däremot inte översatts från engelska till svenska, för att 

minska risken för misstolkning. Giltigheten stärks av att de utvalda databaserna ansågs vara 

relevanta, då dessa innehöll artiklar som berörde vårdvetenskap och evidensbaserad 

omvårdnad. Den stärks även av att examensarbetets resultat består av tretton vetenskapliga 

artiklar, vilket ger en bred bild av ämnet. Giltigheten stärks ytterligare av att alla artiklar 

kvalitetsgranskades med Fribergs (2017b) frågor som grund och det framgick att artiklarna 

höll hög kvalitet. Några av de analyserade artiklarna saknade eller hade svagt beskrivna 

etiska resonemang dock, vilket ses som en svaghet. Det upptäcktes även att artiklarnas 

deltagare inte alltid beskrevs så tydligt där det framgick vilken utbildning de hade och detta 

har beskrivits tidigare under avsnitt “4.1 Datainsamling och urval” i detta examensarbete. 

Alla artiklarna värderades att ha mellan 11,5/14 poäng till 14/14 poäng, vilket var hög kvalitet.  

Att perspektivet i examensarbetet ändrades från att initialt vara utifrån sjuksköterskornas 

erfarenheter till att vara utifrån vårdarnas erfarenheter istället, kan ses som både en styrka 

och en svaghet för giltigheten. Det kan vara en styrka då det ger en sanningsenlig 

presentation gällande artiklarnas deltagare och deras erfarenheter som beskrivits i 

examensarbetets resultat, eftersom ordet “nurse” inte alltid betyder legitimerad 

sjuksköterska i alla länder och giltigheten i examensarbetet stärks. Däremot kan det ses som 

en svaghet, då det inte ger en tydlig bild av vilken yrkesgrupp som erfarit vad i resultatet. 

Detta motiveras ändå vara av nytta, då vårdarna är den gruppen som ger omvårdnad till 
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patienterna oavsett om de är sjuksköterskor, undersköterskor eller vårdbiträden. Alla dessa 

yrkesgrupper har nytta av att ha kunskaper om hur återhämtning via omvårdnaden kan 

stödjas hos patienter som drabbats av stroke.  

Tillförlitlighet beskrivs av Polit och Beck (2017) som att det finns en möjlighet för någon 

annan att upprepa metoden som beskrivits i examensarbetet och få fram liknande eller 

samma resultat, utifrån liknande sammanhang och deltagare. Inledningsvis är artiklarnas 

sökvägar väl beskrivna i bilaga 1 och går därmed att repetera för att få fram artiklarna. Vidare 

framställs ordentliga beskrivningar av vilka begränsningar som använts samt inklusions- och 

exklusionskriterier under metodavsnittet, vilket anses vara en styrka i examensarbetet. 

Däremot har tre av artiklarna påträffats genom sekundärsökningar, vilket sänker 

tillförlitligheten i examensarbetet, då detta försvårar möjligheten att upprepa sökprocessen. 

En annan aspekt som höjer tillförlitligheten är referenshanteringen. Vid tveksamhet av 

referenshantering kontaktades bibliotekarie för vägledning och råd. Referenshanteringen har 

genomförts med noggrannhet och det anses vara möjligt att härleda texten till primärkällan, 

vilket stärker tillförlitligheten. Den noggranna referenshanteringen stärker både giltigheten 

samt tillförlitligheten och Polit och Beck (2017) beskriver att giltighet inte kan uppnås utan 

att tillförlitlighet uppnås.  

Överförbarhet beskrivs enligt Polit och Beck (2017) som möjligheten att överföra och 

tillämpa resultatet i andra miljöer eller grupper. Detta anses vara möjligt med resultatet i 

detta examensarbete, då artiklarna som valts till dataanalysen bland annat har varit 

genomförda i olika kontinenter. Eftersom datamaterial från endast länder med liknande 

sjukhusstandard som i Sverige var otillräckligt togs beslutet att inte begränsa artiklarna 

geografiskt. Detta kan ses som både en styrka och en svaghet i examensarbetet. En styrka för 

överförbarheten då resultatet ger en universell bild samt olika kulturella synsätt gällande 

vårdarnas erfarenheter av att stödja återhämtning hos patienter som drabbas av stroke. 

Likaså om det gäller användbarheten av resultatetet i andra länder och på samma gång 

mångfalden av författare minskar risken för subjektivitet och fördomar (Polit & Beck, 2017). 

En svaghet med detta kan vara att sjukvårdens kvalitet varierar världen över, vilket kan 

försvåra möjligheten att ge en rättvis och generaliserad beskrivning av vårdarnas 

erfarenheter. Ytterligare en aspekt som kan påverka överförbarheten är att vissa av 

sökningarna som gjordes i datainsamlingen begränsades med "full text" samt "abstract 

available" och detta kan ha uteslutit artiklar som svarar på examensarbetets syfte, eftersom 

"full text" och/eller "abstract available" inte var tillgängligt. Dessa artiklar hade möjligtvis 

varit tillgängliga på universitetets bibliotek eller eventuellt blivit tillgängliga mot betalning. 

Därmed kan viktiga artiklar ha uteslutits på grund av dessa begränsningar och detta kan vara 

en svaghet för examensarbetets överförbarhet, då datamaterialet eventuellt hade kunnat 

utökas utan begränsningarna.  

Resultatet i detta examensarbete har, i största möjliga mån, strävats utifrån att vara jämnt 

fördelat med antal nyckelfynd från de 13 olika artiklarnas resultat. Detta för att få en generell 

bild av vårdarnas erfarenheter, vilket ökar överförbarheten. Det har dock inte varit möjligt att 

få total jämvikt mellan dessa, men det har varit en strävan under analysprocessen. Ytterligare 

en aspekt som stärker överförbarheten är att de valda artiklarna inkluderat både män och 

kvinnor som deltagare, men majoriteten av vårdarna var kvinnor. Dock har en artikel valts 
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som beskrivit omvårdnaden av endast kvinnliga patienter som drabbats av stroke. Vårdarna i 

denna artikel beskrev att de såg på patienterna utifrån ett könsneutralt perspektiv. Däremot 

framkom det att några av vårdarna gjorde vissa omedvetna anpassningar i omvårdnaden 

utifrån att patienterna var kvinnor, gällande exempelvis kommunikationen där vårdarna 

beskrev deras uppfattning av att kvinnor talar mer om sina känslor än män. Valet att ha med 

denna artikel i resultatet kan bidra till att försvaga examensarbetets överförbarhet, men den 

ansågs däremot bidra med många viktiga fynd som svarade an på examensarbetets syfte. Det 

saknas generellt i examensarbetet ett synsätt som inkluderar de patienterna som inte 

identifierar sig som varken män eller kvinnor. Detta hade kunnat stärka överförbarheten och 

fått alla människor inkluderade. 

6.2 Resultatdiskussion 

Vårdarna beskrev i resultatet att de insåg ett behov hos patienterna att kunna förstå vad som 

hade hänt med dem efter insjuknandet i stroke. Vårdarna talade även med patienterna och 

deras anhöriga om deras framtidsplaner samtidigt som de vägledde och organiserade 

patienternas rehabilitering utifrån individuellt anpassad vård, med målet att patienterna 

skulle återuppleva välbefinnande. Detta stämmer överens med tidigare forskning där 

patienterna uppger ett behov av att inse och förstå vad har hänt dem, att få information om 

deras fysiska och psykiska tillstånd samt att de känner osäkerhet inför framtiden (Ryan et al., 

2017).  

I resultatet framgick det att vårdarnas funktion i teamarbetet var att planera och koordinera 

patienternas omvårdnad i rehabiliteringsprocessen, med målet att främja deras hälsa och 

stödja återhämtning. Detta är i enlighet med Kompetensbeskrivningen för legitimerad 

sjuksköterska (Svensk sjuksköterskeförening, 2017), som förklarar att sjuksköterskorna 

bland annat ska planera patienternas vårdplan och skapa förutsättningar för dem att uppnå 

sina mål. Vidare ska de självständigt arbeta för att patienterna ska kunna bevara, förbättra 

eller återfå deras hälsa och finna livskvalitet utifrån eventuell funktionsnedsättning. Det 

framkom i resultatet att detta generellt var vårdarnas inställning i omvårdnaden av 

patienterna, vilket de hade som ambition att arbeta utifrån. Däremot framkom det 

utmaningar beskrivna av vårdarna gällande att arbeta utifrån denna ambition. I tidigare 

forskning framkommer det att patienterna föredrar när vårdarna sätter upp små mål 

tillsammans med dem för att underlätta återhämtningsprocessen (Kitson et al., 2013). 

Resultatet uppvisade att vårdarna upplevde detta som självklart och en viktig aspekt i 

patienternas återhämtning, men att det stundtals var problematiskt att göra detta 

tillsammans med vissa av patienterna som var kognitivt försämrade. Både Hälso- och 

sjukvårdslagen (SFS, 2017:30) och Kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska 

(Svensk sjuksköterskeförening, 2017) talar för att patienternas självbestämmande och 

integritet ska respekteras i vården och detta visade sig ibland vara en utmaning att följa för 

vårdarna, sett till denna specifika situation, när patienterna var kognitivt försämrade. 

Detsamma gäller vårdarnas beskrivning av hur de nästan kunde hamna i konflikt med eller 

bli frustrerade av de patienterna som motsatte sig exempelvis träningsövningar. Även här 

motsätter sig vårdarnas erfarenheter. Hälso- och sjukvårdslagen (SFS, 2017:30) och 
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Kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska (Svensk sjuksköterskeförening, 2017) 

en aning, som betonar att vården ska respektera patienternas autonomi.  

I resultatet framkom det att vårdarna hade inställningen att patienterna skulle bli så 

självständiga som möjligt och anpassa sig mentalt efter deras nya livssituation, för att kunna 

uppnå återhämtning. Detta kan kopplas till Eriksson et al. (1995) då det stämmer överens 

med deras beskrivning av att varda hälsa. Vidare kan det kopplas till Erikssons (1997) 

beskrivning av vårdande relationer, som kan hjälpa patienterna att finna ny mening med 

livet. Vårdarna beskrev att de stöttade patienterna med detta, men att det varierade bland 

vårdarna vilka som mötte patienterna på ett djupare plan.  

Vårdarna beskrev olika strategier i resultatet för att stödja patienternas återhämtning och 

däribland framkom det att det var viktigt att skapa goda relationer med patienterna och med 

deras anhöriga. De goda relationerna vårdarna beskrev i resultatet kan tydligt kopplas 

samman med Erikssons (1996, 1997) caritativa vårdteori och teori om vårdande relationer, 

där vårdarna inger hopp, tro och kärlek till patienterna genom ansning, lekande och lärande 

för att kunna lindra deras lidande. Vårdarna beskrev i resultatet att de bland annat var öppna 

för och respekterade patienternas emotionella tillstånd och att de därmed kunde anpassa sig 

efter patienternas individualitet. Hela subtemat skapa goda relationer anses handla om att 

skapa vårdande relationer, utifrån Erikssons (1997) beskrivning. Däremot fick subtemat inte 

den titeln då begreppet vårdande relationer inte användes i artiklarnas resultat. Vidare 

skildrade resultatet vårdarnas erfarenheter av att vissa av patienterna inte tog tillvara på 

dagliga övningar i omvårdnaden som kunde främja deras återhämtning och istället sparade 

på krafterna inför träning med exempelvis fysioterapeut. Liknande erfarenheter kan ses i 

tidigare forskning där Arntzen et al., (2015) beskriver att vissa anhöriga upplever att 

patienterna inte tar tillvara på att träna och främja deras återhämtning via dagliga uppgifter i 

hemmet. Detta kan diskuteras gentemot Erikssons (1996) vårdteori och teori om vårdande 

relationer, där vårdarna ska ansa, leka och lära patienterna att uppnå en högre grad av hälsa. 

Att ansa, leka och lära är en grund för vårdande relationer, enligt Eriksson (1997) och 

möjligtvis kan dessa utmaningar vårdarna beskrev i resultatet bero på att vårdrelationerna 

inte utvecklats till vårdande relationer av diverse skäl.  

Den tidigare forskningen visar att det krävs ett ömsesidigt förtroende mellan patienterna och 

vårdarna som grundar sig i en personlig samt professionell hållning (Loft et al., 2017a; Taule 

et al., 2015). Den personliga hållningen kunde identifieras i resultatet där vårdarna beskrev 

att de upplevde att patienterna uppmuntrades av att höra om vårdarnas personliga liv 

utanför arbetet och därmed hade vårdarna erfarenheter av att en personlig hållning kunde 

vara effektiv i deras stöttning av patienternas återhämtning.  

Resultatet visade att vårdarna hade erfarenheter av att uppmuntra patienterna genom att 

exempelvis påminna dem om vad de uppnått hittills i återhämtningsprocessen, vilket kan ses 

som att stödja patienternas självförtroende. Detta stämmer överens med tidigare forskning 

där Ryan et al. (2017) beskriver patienternas behov av stöd i sin återhämtning gällande det 

försämrade självförtroendet som infunnit sig hos patienterna efter insjuknandet. Resultatet 

visade även att vårdarna uppmuntrade patienterna på flera vis för att skapa samt 

upprätthålla motivation och hopp under vårdtiden genom att berömma dem och vara 
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aktsamma med att peka ut vilka förbättringar patienterna behövde göra. Eriksson (1996) 

beskriver hur vårdande relationer, där vårdarna inger tro, hopp och kärlek hos patienterna, 

kan stärka patienternas inre krafter. Det är de naturliga vårdarna som kan skapa hopp hos 

patienterna när de känner hopplöshet, vilket vårdarna i resultatet beskrev var deras främsta 

uppgift i patienternas återhämtning. Detta stämmer överens med tidigare forskning där 

patienterna beskriver att de önskar att vårdarna möter dem med empati och inger hopp, då 

patienterna anser det vara en grund i att stöttas i sin återhämtning (Taule et al., 2015). I 

resultatdelen visade detta sig också genom att vårdarna bland annat försökte skapa goda 

relationer med patienterna som hade afasi och kommunicerade med dem så att förståelse 

nåddes, genom olika lösningar som att skriva ner nyckelord i patienternas personliga 

anteckningsblock. Det framkom även i resultatet att vårdarna förmedlade tilltro till 

patienternas framtid och att patienterna skulle kunna leva ett normalt liv igen. Sett till 

Erikssons (1997) vårdteori där vårdarna ska ansa, leka och lära, så kan lärandet ge 

patienterna nya vägar att uppnå ett nytt tillstånd av hälsa och det stämmer överens med 

dessa fynd i resultatet.  

Den tidigare forskningen skildrar bland annat hur anhöriga till patienterna känner att de har 

bristande kunskaper kring hur de kan stödja patienternas återhämtning i sina hem (Chen et 

al., 2015; Oupra et al., 2010; Yeung et al., 2015) samt att vissa anhöriga uppger att de har 

behövt kämpa för att få vårda patienterna i hemmet (Salisbury et al., 2010). Salisbury et al. 

(2010) påvisar därmed att vissa anhöriga har viljan att vårda patienterna i hemmet. Eriksson 

(1996) förklarar bland annat att människorna behöver andra människor för att kunna 

uppleva en helhet i deras hälsa. Det kan därför anses vara viktigt för patienterna att de får 

omges av människor som står dem nära samt få vara i sina egna hem under 

återhämtningsprocessen och enligt Salisbury et al. (2010) visar det sig även vara viktigt för 

anhöriga. Sett utifrån vad vårdarna beskrev i resultatet fanns det dock utmaningar i 

förhållande till patienternas anhöriga när det gällde att patienternas rehabilitering skulle 

fortlöpa i samma kvalitet efter utskrivning. Vårdarna beskrev att anhöriga inte alltid verkade 

förstå allvaret med att fortsätta patienternas rehabiliteringsaktiviteter i hemmet och 

frustration uppstod hos vårdarna när patienterna förlorade färdigheter som de lärt sig på nytt 

innan utskrivning. Vårdarnas erfarenheter i resultatet och anhörigas erfarenheter i tidigare 

forskning kolliderar med varandra. Salisbury et al. (2010) skildrar också i den tidigare 

forskningen hur anhöriga upplever att alla vårdare inte tror att patienterna kan återhämta sig 

i största möjliga mån i hemmet. Det framkom dock i resultatet att vårdarna ansåg att alla 

patienter hade potential för återhämtning, men hur möjligt vårdarna ansåg det var att 

genomföra i hemmet med anhöriga som vårdare framkom inte.  

I resultatet beskrev vårdarna hur de stöttade patienternas återhämtning kroppsligt, genom 

träning via daglig omvårdnad, samt mentalt genom att motivera och inge hopp samt skapa 

goda relationer. Sett till den ontologiska hälsomodellen som beskrivs av Eriksson et al. (1995) 

stödjer vårdarna patienterna att göra och vara hälsa genom dessa strategier för att stödja 

återhämtning. Däremot förklarade vårdarna i resultatet att det varierade mellan vårdarna om 

de möter patienternas sorg och att de önskade sig mer kunskaper kring hur patienter som 

drabbats av stroke kan stödjas. Det visade sig i resultatet att vissa av vårdarna inte kunde 

stödja patienterna mentalt att kunna varda hälsa. Eriksson et al. (1995) förklarar att varda 
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hälsa innebär att kunna försonas med livets lidande och lycka. Vårdarna förklarade dock att 

de stöttade patienterna att återigen finna livskvalitet, men beskrivningarna av hur detta 

genomfördes var generella och saknade konkreta förklaringar på hur de stöttade patienterna 

att göra detta. Något som skilde sig markant från Kompetensbeskrivningen för legitimerad 

sjuksköterska (Svensk sjuksköterskeförening, 2017) som klargör att sjuksköterskorna ska 

skapa förutsättningar för patienterna att nå sina mål samt identifiera patienternas syn på 

hälsa, var hur vårdarna i resultatet inte alltid talade med patienterna om deras behov i deras 

återhämtning. Detta tolkas som ett problem i vårdarnas stöttning av patienternas 

återhämtning, då de beskrev i resultatet att de var medvetna om vilka positiva konsekvenser 

det kunde få i återhämtningen om de talade med patienterna om detta.  

I resultatet upplevde vårdarna även att vissa av patienterna inte hade reflekterat över eller 

var medvetna om det tillstånd de befann sig i efter insjuknandet. I tidigare forskning påpekar 

patienterna att de vill mötas av ärlighet när det gäller förväntad prognos gällande sin 

återhämtning (Ryan et al., 2017; Taule et al., 2015). Detta var något vårdarna beskrev i 

resultatdelen som en utmaning, då vårdare på andra enheter patienterna varit på innan 

kunde garantera patienterna en fullständig återhämtning. Vårdarna uppgav vidare att de 

hade svårt att stödja patienterna efter detta, om det visade sig att återhämtningen inte kunde 

bli så fullständig som de andra vårdarna garanterat. Detta visar att vårdarna hade 

erfarenheter av att lova för mycket för patienterna, vilket visar en bristande ärlighet gentemot 

patienterna och i den tidigare forskningen är detta ett problem som yttras av patienterna 

(Taule et al., 2015). Bristande ärlighet gällande patienternas möjligheter för återhämtning 

kan skapa ett hälsohinder, då Taule et al. (2015) beskriver hur den bristande ärligheten får 

patienterna att känna sig hjälplösa i sin återhämtning och att situationen blir tyngre än vad 

den redan är. Eriksson (2014) beskriver att omvärlden kan skapa hälsohinder, vilket kan 

bidra till ohälsa hos människorna. Den bristande ärligheten kan därmed ses som ett 

hälsohinder och det beskrevs tydligt i resultatet då vårdarna upplevde det var svårt att stödja 

patienterna i deras återhämtning efter att patienterna upplevt bristande ärlighet gentemot 

dem och deras möjligheter för återhämtning. Detta kan tala emot ICN:s etiska kod (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2014) som beskriver att klargör att ett av sjuksköterskornas 

ansvarsområden är att förebygga ohälsa hos patienterna.  

I resultatet framkom det även att vårdarna betonade att det krävdes kontinuitet i mötet med 

patienterna för att kunna stödja dem på bästa vis. Hälso- och sjukvårdslagen (SFS, 2017:30) 

klargör att vården bland annat ska baseras på patienternas behov av trygghet och kontinuitet, 

vilket vårdarna i resultatet beskrev var viktigt då vårdarna ville lära känna patienterna på 

djupet för att kunna stödja dem individuellt i deras återhämtning. Samtidigt framkom det i 

resultatet att vårdarna upplevde tidsbrist med patienterna, vilket resulterade i diverse 

faktorer som påverkade stödet från vårdarna till patienterna. De utmaningar vårdarna 

upplevde på grund av tidsbristen kunde bland annat göra så att patienterna missade 

möjligheter att träna kroppsliga övningar i den dagliga omvårdnaden. Vårdarna beskrev även 

i resultatet att de ibland gjorde uppgifter för patienterna, istället för med, gällande de 

patienterna med svåra funktionsnedsättningar. Båda dessa exempel kan tala emot Erikssons 

(1996) teori där vårdarna ska ansa, leka och lära patienterna i vårdande relationer. Gällande 

dessa exempel på vad tidsbristen påverkade samt när vårdarna gjorde uppgifter för 
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patienterna istället för med, kan lekandet hamna i skymundan i patienternas återhämtning 

och möjligheten att skapa vårdande relationer kan minimeras. Patienterna kunde då missa 

möjligheterna att få träna dagliga övningar i omvårdnaden som främjade deras 

återhämtning. Det kan även relateras till Erikssons (2014) beskrivning av hälsohinder och att 

dessa bland annat kan uppstå i världen omkring människorna. Tidsbristen och att vårdarna 

ibland gjorde uppgifter för patienterna istället för med, kan därmed ses som två hälsohinder 

för dessa patienter.  

6.3 Forskningsetisk diskussion 

I detta examensarbete har referenshanteringen skett genom noggrann hantering av 

datamaterialet och dess framställning. Erikson (2015) beskriver att läsaren ska kunna ta reda 

på varifrån texten har sitt ursprung. Vidare förklarar han att det tillhör det akademiska 

skrivandet att upphovsrätten följs. Detta har funnits i åtanke under hela skrivprocessen i 

examensarbetet och artiklarnas författare har respekterats i både presentation av 

datamaterialet samt referenshantering i resultatet, genom att inte förvränga datamaterialet 

eller referera felaktigt. Artiklarna lästes med öppenhet och med strävan att behålla ett 

neutralt förhållningssätt till innehållet, vilket Erikson (2015) anser vara viktigt under 

arbetsprocessen. Egna åsikter och förförståelser lades åt sidan, i den mån som var möjligt, för 

att inte påverka eller tolka resultatet i examensarbetet. Alla vetenskapliga artiklar som valdes 

till resultatet var peer-reviewed och Codex (2017) klargör att detta genomförs för att 

säkerställa att forskningen motsvarar de vetenskapliga krav som finns. Artiklarna har även 

kvalitetsgranskats gemensamt i examensarbetet och utifrån dessa två aspekter bedöms 

artiklarna vara vetenskapligt pålitliga. Majoriteten av artiklarna hade etiskt resonemang, 

men ett fåtal saknade detta eller beskrev det otydligt, vilket sänkte kvaliteten i dessa artiklar.  

Alla artiklarna har analyserats och presenterats så textnära som möjligt, då metoden som 

användes var en beskrivande syntes där minimal tolkning skulle ske. Trots textnära 

beskrivning av datamaterialet har det beaktats att datamaterialet inte skulle riskera att 

plagieras. Codex (2017) uppger att plagiat är stöld av andras data, där primärkällan inte 

anges. Erikson (2015) beskriver att referenshanteringen bör vara ärlig, det vill säga inte 

plagierad, samt att den strävar efter att ge en jämn bild av fenomenet som beskrivits. Detta 

anses examensarbetet ha gjort, då datamaterialet presenterat både strategier för att stödja 

återhämtning samt bristande förutsättningar för att stödja återhämtning. Det vill säga att det 

ansågs innehålla beskrivningar gällande både vårdarnas erfarenheter av deras möjligheter 

samt deras utmaningar för att kunna stödja patienterna i deras återhämtning har beskrivits. 

Vid osäkerhet av referenshantering har Eriksons (2015) bok används som vägledning, men 

bibliotekarier på universitetet har även tillfrågats när det rått osäkerhet. 
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7 SLUTSATSER 

Vårdarnas erfarenheter av att stödja återhämtning hos patienter som drabbats av stroke 

visade sig på flertal olika vis, men gemensamt beskrev de att deras funktion som stöd i 

patienternas återhämtning var central och avgörande, då de hade en planerande och 

närvarande roll i patienternas omvårdnad. Det framkom även att ett gott teamarbete mellan 

olika professioner ansågs ha en positiv inverkan på patienternas återhämtning. De 

betraktade anhöriga till patienterna som en essentiell del av patienternas återhämtning, även 

om detta medförde utmaningar för vårdarna gällande att adekvat kommunikation och 

förståelse mellan vårdarna och anhöriga upprättades. Vårdarna beskrev att de strävade efter 

att se på patienterna utifrån ett holistiskt perspektiv och skapa goda relationer med dem. De 

beskrev även att det var deras uppgift att skapa hopp inför patienternas framtid där målet 

med återhämtningen var att patienterna skulle kunna leva så normala och självständiga liv 

som möjligt. De berättade om sina erfarenheter att uppnå detta mål genom kroppsliga och 

mentala strategier som stöttade patienterna i deras återhämtning. Dock påtalade vårdarna 

utmaningarna kring att genomföra detta i omvårdnaden. Det framkom att vårdarna upplevde 

tidsbrist och behövde samt önskade sig mer kunskaper kring hur de kan stödja patienternas 

återhämtning. Slutsatserna som dras utifrån resultatet är att vårdarna följaktligen behöver 

besitta mer kunskaper om stödjande åtgärder för patienterna som drabbats av stroke och 

deras anhöriga. Samt att vårdarnas arbetsbörda upplevdes vara för tung för att kunna stödja 

patienterna i den mån som vårdarna ansåg vara nödvändigt och det visar sig därmed att finns 

det ett behov av mer personal. 

8 FÖRSLAG PÅ VIDARE FORSKNING 

Redan vid processen av datainsamling samt efter genomgång av resultatet i detta 

examensarbete dök det upp några förslag till vidare forskning. Främst framgick det att en 

intervjustudie med legitimerade sjuksköterskor angående deras erfarenheter av att stödja 

patienter, som drabbats av stroke, skulle vara önskvärt. Detta skulle bredda nuvarande 

studier, ge mer kunskaper och inblick i sjuksköterskornas verklighet kring deras möjligheter 

att stödja dessa patienter. Vidare upptäcktes det att det kan vara nödvändigt att undersöka 

hur vårdarna kan formulera mål tillsammans med patienter som är kognitivt försämrade 

efter stroke, då resultatet i detta examensarbete visade att vårdarna erfar utmaningar med 

detta. Slutligen framgick det i både tidigare forskning och resultat att bristande information 

och förståelse mellan vårdarna och anhöriga var ett problem som kunde påverka patienternas 

återhämtning. Därmed är ett förslag att undersöka hur kunskap- och 

informationsförmedlingen sker mellan vårdarna och anhöriga gällande patienterna som 

drabbats av stroke. 
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BILAGA A. SÖKMATRIS 

Databas 

och datum 

för 

sökning 

Sökord/ ev. begränsningar 
Antal 

träffar 

Antal 

lästa 

abstract 

Valda 

artiklar 

Cinahl plus 

2018-03-28 

“stroke recovery” AND “nursing 

experience” 

Begränsningar: Peer-reviewed och 

publikation 2005-2018. 

46 3 1 

PubMed 

2018-03-28 

“nursing experience “ AND “stroke” AND 

“recovery”  

Begränsningar: Full text, 2005-2018 

49 5 2 

PubMed 

2018-03-30 

”nurs* AND perspective  AND stroke” 

Begränsningar: full text, abstract, 

publikation 2005-2018  

86 5 1 

PubMed 

2018-04-16 

“nurses perceptions AND stroke AND 

care” 

Begränsningar: full text, abstract, 

publikation 2005-2018. 

37 2 1 

Cinahl Plus 

2018-03-31 

“nurs* And view AND stroke” 

Begränsningar: peer-reviewed, 

publication 2005-2018, Boolean/phrase.  

57 5 1 

Cinahl plus  

2018-03-31 

“nurs* AND attitude* AND stroke AND 

recovery” 

Begränsningar: peer-reviewed, 

publication 2005-2018, Boolean/phrase. 

35 2 1 

Cinahl Plus 

2018-04-02 

“nursing staff AND stroke rehabilitation” 

Begränsningar: peer-reviewed, 

publication 2005-2018, Boolean/phrase. 

27 3 1 

Cinahl Plus 

2018-04-05 

“nurs* AND communication AND 

support AND stroke” 

Begränsningar: peer-reviewed, 

publication 2005-2018, Boolean/phrase 

50 5 1 



   

Cinahl Plus 

2018-04-16 

“nurs* care AND stroke AND 

hemorrhage” 

Begränsningar: peer-reviewed, 

publication 2005-2018, Boolean/phrase. 

23 1 1 



 

 

BILAGA B. KVALITETSGRANSKNING  

Kvalitetsgranskning av artiklarna utifrån Fribergs (2017b) frågor på sidan 187 i boken.  

Poängsättning: Ja = 1 poäng. Ja, men svagt = 0,5 poäng. Nej = 0 poäng. Max 14 poäng. 

Kvalitetsgranskningsfråga 

Artikelnummer (se bilaga C) 

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

1. Finns det en tydlig 

problemformulering? 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

2. Finns teoretiska utgångspunkter 

beskrivna? 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

3. Finns det någon 

omvårdnadsvetenskaplig 

teoribildning beskriven? 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

4. Är syftet välformulerat? 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

5. Är metoden tydligt beskriven? 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

6. Är undersökningspersonerna 

tydligt beskrivna? 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 



 

 

7. Är dataanalysen väl beskriven? 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

8. Hänger metod och teoretiska 

utgångspunkter ihop? 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

9. Svarar resultatet på syftet? 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

10. Är resultatet tolkat av 

författarna? 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 

11. Finns det argumentation för 

studiens resultat? 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

12. Finns det några etiska 

resonemang? 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 

13. Finns det en metoddiskussion? 1 1 1 1 1 1 1 1 0,5 1 1 1 1 

14. Finns återkoppling till teoretiska 

antaganden? 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Summa av kvalitetspoäng: 13/14 12/14 13/14 12/14 14/14 12/14 12/14 13/14 11,5/14 13/14 14/14 14/14 12/14 

 

 

 

 

 



 

 

BILAGA C. ARTIKELMATRIS 

Författare/ 

tidsskrift/årtal/land 
Titel Syfte Metod Resultat 

Kvalitets-

poäng 

Barreca, S. 

Wilkins, S. 

Journal of Advanced 

Nursing, 2008. 

Kanada.  

Experiences of 

nurses working 

in a stroke 

rehabilitation 

unit. (1) 

Att utforska 

uppfattningar, 

övertygelser och känslor 

hos en grupp 

sjuksköterskor och 

undersköterskor som 

tillhandahållit vård till 

personer som är 

inskrivna på en 

strokerehabiliteringsenh

et. 

Kvalitativ ansats. 

En tolkande 

fenomenologisk strategi 

antogs. 

3 sjuksköterskor och 5 

undersköterskor 

intervjuades.  

Sjuksköterskorna och 

undersköterskorna 

tyckte om att ge denna 

typ av vård och kände 

att deras roll var 

avgörande för 

rehabiliteringsprocess-

en. Ibland fann de det 

svårt att låta patienterna 

kämpa för att slutföra 

sina dagliga aktiviteter. 

Sjuksköterskorna och 

undersköterskorna 

ansåg att brist på 

resurser, inklusive tid, 

bidrog till 

strokeöverlevande, som 

var kortvariga i sin 

rehabiliteringsvård.  

13/14 

Bennett, B. 

British Journal of 

Neuroscience Nursing, 

A culture of 

caring: how 

nurses promote 

emotional 

Att undersöka 

patienternas 

känslomässiga 

upplevelser efter en 

Kvalitativ ansats. 

Denna tolkningsmässiga 

etnografiska studie 

innebar ett riktigt urval av 

Analysen avslöjade att 

relationerna som 

byggdes och 

upprätthölls mellan 

12/14 
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2017. 

England. 

wellbeing and 

aid recovery fol-

lowing a stroke. 

(2) 

stroke vid 

sjukhusbaserad 

rehabilitering. Syftet var 

också att undersöka hur 

vårdare använder sin 

kunskap för att 

informera i deras 

interaktioner med 

patienter och familjer. 

 

10 fall, där varje "fall" 

bestod av en patient, deras 

närmaste släkting och de 

vårdare (totalt 41 vårdare) 

som tillhandahöll vård. 

Uppgifterna 

konstruerades genom 

deltagande observation, 

intervjuer och 

dokumentgranskning.  

vårdarna, patienterna 

och släktingarna var 

centrala för att skapa en 

positiv omsorgskultur 

som främjar emotionell 

välbefinnande och 

hjälper till att återhämta 

sig vid 

strokerehabilitering 

 

Christiansen, B. 

Feiring, M. 

Journal of clinical 

nursing, 2017. 

Norge. 

Challenges in 

the nurse's role 

in rehabilitation 

contexts. (3) 

Att belysa hur vårdare 

uppfattar särskilda 

utmaningar som de 

upplever vid möten med 

patienter i 

rehabiliteringsavdelnin-

gar 

Kvalitativ metod. 

En kvalitativ design med 

en hermeneutiskt 

inspirerad analys som 

bygger på tre 

fokusgruppsintervjuer 

med 15 vårdare som 

arbetar på tre olika 

rehabiliteringsavdelning-

ar. Rehab 1 och 3 i studien 

vårdar huvudsakligen 

patienter som drabbats av 

stroke. 

Dataanalyser 

identifierade tre 

huvudteman som omger 

de utmaningar som 

vårdarna upplever: (1) 

Anpassning av 

patienternas och 

närmast anhöriges 

förväntningar, (2) 

Skräddarsy stöd och 

information, (3) 

Erkännande av 

patienternas kunskaper. 

13/14 

Dreyer, P.  

Angel, S.  

Nursing roles 

and functions in 

the acute and 

Att beskriva de erfarna 

rollerna och 

funktionerna hos 

Kvalitativ metod.  

19 vårdare deltog i tre 

Två teman utformades: 

vårdarens roll och 

funktion i relation med 

12/14 
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Langhorn, L.  

Blicher Pedersen, B. 

Aadal, L.  

Journal of Neuroscience 

Nursing, 2016. 

Danmark. 

subacute 

rehabilitation of 

patients with 

stroke: Going 

all in for the 

patient. (4) 

vårdare som arbetar 

med rehabilitation hos 

sjukhuspatienter som 

drabbats av stroke. 

fokusgrupps-intervjuer. 

Fenomenologiskt 

hermeneutiskt 

förhållningssätt.  

Tolkande analysmetod i 

tre steg: helhetsläsning, 

strukturerad analys och 

kritiskt analys med 

diskussion.  

patientens behov dygnet 

runt och vårdaren i det 

interdisciplinära teamet. 

Vårdarna beskriver att 

det är viktigt att lära 

känna patienten som en 

person för att kunna 

tillgodose patientens 

basala behov. 

Hedlund, M.  

Ronne-Engström, E. 

Ekselius, L. 

Carlsson, M.  

Journal of Clinical 

Nursing, 2008.  

Sverige.  

From 

monitoring 

physiological 

functions to 

using psychol-

ogical strategi-

es. Nurses' view 

of caring for the 

aneurysmal 

subarachnoid   

haemorrhage    

patient. (5) 

Att beskriva (1) 

sjuksköterskors syn på 

de fysiska och stödjande 

behoven hos patienter 

som drabbats av 

subaraknoidalblödning, 

(2) att beskriva 

sjuksköterskor syn på 

förändringar i sociala 

förhållanden och (3) 

förändringar i 

patientens psykiska 

tillstånd efter 

subaraknoidal-

blödningen.   

Kvalitativ metod.  

Semistrukturerade 

intervjuer med 18 

sjuksköterskor inom 

neurointensiv- och 

rehabiliteringsvård. En 

latent innehållsanalys 

genomfördes på 

materialet.  

Sjuksköterskor såg 

patientens behov av 

stöd som en process 

vilken sträckte sig från 

högadvanced teknisk 

vård till "mjukare", mer 

emotionell vård. Brist 

på kommunikationen 

mellan neurointensiv- 

och rehabiliterings-

sjuksköterskor 

angående denna 

support var dock 

erkänd. Förändringar i 

sociala förhållanden och 

mentala förhållanden 

betraktas både som 

hinder och fördelar när 

14/14 



 

 

det gäller att återvända 

till vardagen. 

Jensen, L. R.  

Løvholt, A.P. 

Sørensen, I. R.  

Blüdnikow, A. M.  

Iversen, H. K.  

Hougaard, A.  

Mathiesen, L. L.  

Forchhammer, H. B.  

Aphasiology, 2015 

Danmark.  

Implementation 

of supported 

conversation for 

communication 

between 

nursing staff 

and in-hospital 

patients with 

aphasia. (6) 

Att beskriva effekten av 

stödjande konversation 

för vuxna med afasi på 

strokeenheten. Målet 

var att utveckla 

riktlinjer för 

vårdpersonalen, 

utveckla utbildning för 

medarbetare och 

erbjuda 

kommunikations-

verktyg. 

Kvalitativ och kvantitativ 

metod.  

En mixad metod-design 

användes. Vårdarna 

deltog i en workshop och 

svarade på ett 

frågeformulär före och 

efter workshopen. Den 

kvalitativa delen innebar 

att 7 vårdare deltog i 

halvstrukturerade 

intervjuer efter 

workshopen.  

 

Intervjuerna visade att 

vårdarna kände sig mer 

självsäkra i sin förmåga 

att prata med 

patienterna, ville 

konversera kring mer 

avancerade ämnen med 

patienterna och kände 

sig mer trygga att bilda 

förståelse med 

patienten. 

12/14 

Kvigne, K 

Kirkevold, M. 

Gjengedal, E. 

Journal of Clinical 

Nursing, 2005. 

Norge. 

The nature of 

nursing care 

and 

rehabilitation of 

female stroke 

survivors: the 

perspective of 

hospital nurses. 

(7) 

Att utforska karaktären 

av omvårdnad och 

rehabilitation för 

kvinnliga patienter som 

drabbats av stroke, 

beskrivet av vårdare 

som arbetar på sjukhus. 

Kvalitativ metod. 

Giorgi’s inspirerad 

fenomenologisk metod 

med feministiskt 

perspektiv. Djupintervjuer 

med 14 vårdare.  

 

Vårdarna fokuserade 

primärt på de 

funktionella och 

praktiska aspekterna av 

rehabilitationen från ett 

professionellt synsätt 

hellre än sett utifrån 

patientens ögon och 

detta genomfördes ur ett 

12/14 

https://www-ncbi-nlm-nih-gov.ep.bib.mdh.se/pubmed/?term=Kvigne%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16000105
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.ep.bib.mdh.se/pubmed/?term=Kirkevold%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16000105
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.ep.bib.mdh.se/pubmed/?term=Gjengedal%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16000105


 

 

grundläggande 

könsneutralt perspektiv. 

Loft, M. I.  

Poulsen, I.  

Esbensen, B. A.  

Iversen, H. K. 

Mathiesen, L. L.  

Martinsen, B.  

Journal of Clinical 

Nursing, 2017.  

Danmark.  

Nurses’ and 

nurse 

assistants’ 

beliefs, 

attitudes and 

actions related 

to role and 

function in an 

inpatient stroke 

rehabilitation 

unit – A 

qualitative 

study. (8) 

Att utforska 

sjuksköterskor och 

vårdbiträdens 

övertygelser, attityder 

och åtgärder relaterade 

till deras funktion i en 

rehabiliteringsenhet för 

inlagda patienter som 

drabbats av stroke. 

 

Kvalitativ metod: 

Beskrivande, tolkande 

kvalitativ studie. 

Observationer av 

deltagarna samt 

semistrukturerade 

intervjuer med 8 

sjuksköterskor och 6 

vårdbiträden 

genomfördes.  

Materialet transkriberades 

för deduktiv och induktiv 

innehållsanalys.  

Tre huvudkategorier 

med underliggande 

underkategorier 

identifierades: 1. vikten 

av professionalism, 2. 

strävan efter synlighet, 

3. vikten av struktur. 

 

13/14 

Park, Y-H. 

Han, H-R. 

Journal of Nursing 

Scholarship, 2010. 

Korea. 

Nurses' percep-

tions and 

experiences at 

daycare for 

elderly 

with stroke. (9) 

Kvalitativ del: att 

beskriva 

sjuksköterskors, som 

arbetar på daghem i 

Korea, erfarenheter av 

att arbeta med patienter 

som drabbats av stroke 

och deras anhöriga.  

Kvalitativ och kvantitativ 

metod.  

En mixad metod 

användes. Kvalitativ del: 

intervjuer med 16 

sjuksköterskor i 

fokusgrupper. Tematisk 

analys. 

Daghemssjuksköterskor

na erkände fullt ut 

vikten av direkt 

omvårdnadtjänster som 

nyckeln till adekvat 

återhämtning och 

rehabilitering av äldre 

patienter som drabbats 

av stroke. Dock 

upplevde de väsentliga 

hinder för att bära ut 

11,5/14 



 

 

dessa tjänster på grund 

av rollförvirring, 

otillräckligt antal 

kvalificerade 

vårdpersonal och 

bristande samarbete 

med anhörigvårdare. 

Riet, van der, P.  

Dedkhard, S. 

Srithong, K.  

Journal of Clinical 

Nursing, 2011. 

Thailand.  

Complementary 

therapies in 

rehabilitation: 

nurses 

narratives. Part 

1.(10) 

Att dokumentera 

vårdares berättelser i ett 

thailändskt 

rehabiliteringscenter 

där komplementära 

terapier används och för 

att diskutera upplevda 

framsteg av dessa 

komplementära terapier 

mot strokepatienter. 

Specifika 

komplementära terapier 

som används vid detta 

rehabiliteringscenter 

inkluderar thailändsk 

massage och örtterapi. 

Kvalitativ metod: 

Kvalitativ studie med 

berättelser som 

analyserats med 

diskursanalys inom 

poststrukturell teori. I 

denna rapport 

intervjuades 6 vårdare om 

deras engagemang i 

komplementär terapi och 

behandlingar och deras 

erfarenheter av dessa 

terapier i rehabilitering. 

 

Det övergripande 

resultatet avslöjade två 

starka teman: vårdarnas 

professionella landskap 

och förändringar i 

patienternas 

personifikation. Dessa 

två teman var 

sammanvävda i en 

huvudsaklig diskurs av 

vårdare som deltar i och 

möjliggör holistisk vård. 

 

13/14 

Rowat, A. 

Lawrence, M. 

Stroke research 

questions: 

a nursing pers-

Syftet med denna studie 

var att utforska 

strokesjuksköterskornas 

forsknings 

Kvalitativ metod. 

En kvalitativ studie som 

involverade fokusgrupper 

Fem prioriterade 

områden för 

strokeomvårdnad 

beskrivs: 

14/14 
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Horsburgh, D. 

Legg, L. 

Smith, L. N. 

British Journal 

of  Nursing, 2009, 

Storbritannien och Irland.  

pective. (11) prioriteringar genom en 

rad fokusgrupper. 

med 7 registrerade 

sjuksköterskor, vilka 

arbetade inom 

strokevårdsinställningar. 

Intervjuerna 

transkriberades ordagrant 

och analyserades med 

fältanteckningar. 

Grounded theory.  

 

förebyggande/bevaran-

de; 

stödjande/tröstande; 

stärkande; integrativ; 

och servicestruk-

tur/system. Utveck-

lingen av forsknings-

underlag i stroke-

sjukvård kommer att 

leda till ökad kunskap, 

bättre vårdkvalitet och 

slutligen bättre resultat 

för patienterna. 

Struwe, J. H.  

Baernholdt, M.  

Noerholm, V.  

Lind, J.  

Journal of Nursing 

Management, 2013. 

Danmark.  

How is nursing 

care for stroke 

patients 

organised? 

Nurses’ views 

on best 

practices. (12) 

Syftet var att beskriva 

sjuksköterskor samt 

undersköterskor och 

ansvariga 

sjuksköterskors 

uppfattningar om hur 

strokevården kan 

organiseras.  

 

Kvalitativ metod: 

Kvalitativt beskrivande 

metod. Halvstrukturerade 

intervjuer med 

sjuksköterskor och 

undersköterskor i 

vårdteamen samt 

ansvariga sjuksköterskor 

på fyra strokeenheter med 

inlagda patienter. 14 

sjuksköterskor och 10 

undersköterskor 

intervjuades i fyra 

fokusgrupper. Data 

Fem teman utformades: 

kompetens inom 

omvårdnadspersonal 

fokuserad på hög 

kvalitet vård (29%); 

fokusera på att 

organisera vårdens 

kontinuitet (26%) stark 

kultur av 

samarbete oavsett 

arbetsmiljö (19%); 

personal som är 

engagerade i deras 

patienter (13%); 
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analyserades med 

användning av 

konventionell 

innehållsanalys. 

kontinuitet i vård som 

upprätthålls vid sjukhus 

utmatning övergångar 

(13%) 

White, J. H. 

Alborough, K. 

Janssen, H. 

Spratt, N.  

Jordan, L. 

Pollack,  M 

Journal Disability and 

Rehabilitation, 2014. 

Australien. 

Exploring staff 

experience of an 

“enriched 

environment” 

within stroke 

rehabilitation: a 

qualitative sub-

study. (13) 

 

Att kvalitativt utforska 

erfarenheterna av 

vårdpersonal som är 

involverade i en 

pilotstudie som 

undersöker möjligheten 

för en “berikad miljö” i 

en rehabiliterings-

avdelning. 

Kvalitativ metod. 

En kvalitativ studie 

bestående av 

halvstrukturerade 

intervjuer som 

analyserades via ett 

induktivt tematiskt 

förhållningssätt med en 

konstant 

jämförelseprocess. 11 

vårdare ombads att 

reflektera över "rutinvård" 

och deras egna 

erfarenheter av “berikad 

miljö”-studien. 

Tre centrala teman 

identifierades om 

genomförandet av 

“berikad miljö”: 1. 

"Vårdarna är så 

upptagna" - 

Uppfattningar om 

rutinmässig arbets-

praxis. 2. "En bättre 

utsikter" – Uppfatt-

ningar av fördelarna 

med en “berikad miljö” 

3. "De kommer bara inte 

att delta" – Uppfatt-

ningar om hinder för en 

“berikad miljö”. 

Personal upplevde att 

användningen av en 

“berikad miljö” i deras 

rehabiliteringsenhet 

främjade 

aktivitet/deltagande och 

ökade patientmoralen.  

12/14 

https://www-ncbi-nlm-nih-gov.ep.bib.mdh.se/pubmed/?term=White%20JH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24369101
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.ep.bib.mdh.se/pubmed/?term=Alborough%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24369101
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.ep.bib.mdh.se/pubmed/?term=Janssen%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24369101
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.ep.bib.mdh.se/pubmed/?term=Spratt%20N%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24369101
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.ep.bib.mdh.se/pubmed/?term=Jordan%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24369101
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.ep.bib.mdh.se/pubmed/?term=Pollack%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24369101


 

 

 

Box 883, 721 23 Västerås Tfn: 021-10 13 00 
Box 325, 631 05 Eskilstuna Tfn: 016-15 36 00 

E-post: info@mdh.se Webb: www.mdh.se 

 


