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Sammanfattning    
Stroke är den vanligast förekommande sjukdomen i Sverige med cirka 30 000 
insjuknanden per år. Ur ett svenskt och internationellt perspektiv är stroke den största 
orsaken till en icke medfödd funktionsnedsättning hos vuxna individer. Motorisk 
funktionsnedsättning efter stroke påverkar patienters förmåga att utföra aktiviteter i 
dagliga livet (ADL). Det inverkar på patienters upplevelse av livet och livskvalité. En 
begränsning av kroppskontroll medför även en förändrad relation till kroppen. År 2012 
var cirka 20 procent av patienter beroende av stöd i ADL, tre månader efter 
insjuknandet i stroke. Studiens syfte är att beskriva upplevelser av påverkan på ADL 
hos strokepatienter med nedsatt motorisk funktion. Studien är en litteraturöversikt och 
bygger på kvalitetsgranskade kvalitativa primärkällor. Databaserna Cinahl och PubMed 
har använts för att identifiera vetenskapliga artiklar publicerade tidigast år 2000. Det 
resulterade i att nio kvalitativa artiklar med västerländskt ursprung inkluderades till 
studien. Fem teman framträdde ur artiklarna vilka utgör grunden för resultatet: 
upplevelse av att plötsligt drabbas av stroke, upplevelse av att vara isolerad, upplevelse 
av att vara beroende, upplevelse av otrygghet och upplevelse av förändrad identitet. 
Tidigare forskning bekräftar studiens resultat och beskriver insjuknandet i stroke via 
upplevelser av utsatthet och av att inte vara samma person. Forskningen lyfter även 
vikten att vara i ett betydelsefullt sammanhang. De negativa upplevelserna som 
patienter beskriver kan tänkas begränsas genom insatser från samhället och ett värdigt 
bemötande från sjuksköterskor med patienters livsvärld i fokus. 
 
Nyckelord: Stroke patients, experiences, ADL, physical disability, dependence, isolation 
identity. 
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INLEDNING 
En av följderna till stroke är motorisk funktionsnedsättning, vilket ofta begränsar 
patienters förmåga att utföra aktiviteter i dagliga livet (ADL). Begränsad ADL-förmåga 
påverkar patienters upplevelse av livskvalité. I Sverige och internationellt är stroke den 
vanligaste orsaken till funktionsnedsättningar och stroke uppmärksammas allt mer i 
svensk massmedia. Den nationella strokekampanjen informerar bland annat allmänheten 
om vikten av snabb identifiering av strokesymtom. Genom snabb identifiering och tidigt 
larm till SOS minskar negativa effekter efter stroke.  
 
Under studietiden vid Högskolan i Borås, har författarna mött patienter vars liv har 
förändrats i sambandet med en minskad motorisk funktion efter insjuknande i stroke. 
Författarna har upplevt att patienternas uppfattning om sig själva har förändrats relaterat 
till minskad självständighet i ADL. Studien riktar sig primärt mot allmänsjuksköterskor, 
men kan även tillämpas av annan vårdpersonal, och visar att motoriska 
funktionsnedsättningar påverkar ADL-förmågan och strokepatienters upplevelser. Det 
medför en upplevelse av utsatthet, ensamhet och förändrat liv.  En djupare förståelse för 
patienternas upplevelser kan öka sjuksköterskans och övrig vårdpersonals möjligheter 
till ett mer respektfullt och värdigt patientbemötande.  
 
BAKGRUND 

Stroke och dess sjukdomsbild 
Stroke är ett samlingsbegrepp för de tillstånd som minskar det cirkulerande blodflödet i 
hjärnan vilket inkluderar hjärninfarkt, subaracnoidal blödning och intracerebral 
blödning (Hisham & Bayraktutan 2013, s. e4). Det är en vanligt förekommande 
sjukdom i Sverige och årligen insjuknar eller återinsjuknar cirka 30 000 individer. 
Stroke är den vanligaste orsaken till en icke medfödd funktionsnedsättning hos vuxna 
individer i Sverige och internationellt (Mathers & Loncar 2006 se Mendis 2013, s. 3; 
Riks-stroke 2013, s. 16). Sjukdomen är ofta mycket vårdkrävande och inom den 
svenska sjukvården motsvarar vård av dessa patienter flest antal vårddagar per år (Riks-
stroke 2013, s. 16).  
 
Insjuknandet i stroke kommer plötsligt med akuta symtom exempelvis minskad grad av 
medvetande, hemipares, facialispares, afasi eller intensiv huvudvärk (Rundgren & 
Dehlin 2004, s. 209; Svensson 2007, ss. 530-535). De tänkbara följderna av stroke är 
många och beror på utbredning och lokalisering av hjärnskada. Motorisk 
funktionsnedsättning är en effekt av hjärnskada och kan framträda på olika sätt. 
Exempel är pares, total paralys, försämrad balans, förändrat muskeltonus, förlamning i 
ansiktsmuskulatur med påverkan på ögon, läppar, tunga och svalg (Svensson 2007, ss. 
531-532). Fortsättningsvis kommer beskrivning av motorisk funktionsnedsättning 
innefatta påverkan på muskulatur i extremiteter. Det kommer inte innefatta förlamning 
av ansiktsmuskulatur. 
 
För att minska omfattningen av hjärnskada är det viktigt med tidig identifiering av 
strokesymtom, akut omvårdnad, medicinsk behandling samt att starta en tidig 
rehabiliteringsprocess (Svensson 2007, ss. 532, 534, 536). Ett steg i den riktningen är 
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lanseringen av den nationella strokekampanjen på initiativ av Sveriges landsting och 
regioner. Kampanjen lanserades 2011 och har till syfte att sprida information till 
allmänheten om symtom vid stroke för att halvera tiden från första strokesymtom och 
larm till SOS (Sveriges landsting och regioner u.å.). Socialstyrelsen (2009, s. 8) 
rekommenderar även att patienter som drabbats av stroke vårdas på en speciell 
strokeenhet.  Det minskar behovet av eftervård på institution och risken att drabbas av 
kvarstående funktionsnedsättningar. Studier visar på kvarstående positiva effekter av 
vård på strokeenhet fem till tio år efter insjuknande (Hanger, Wilkinson & Mears 2012 
se Mendis 2013, s. 3; Socialstyrelsen 2009, s. 8). Ny rapport från Riks-stroke (2013, s. 
11) visar att 90 procent av de som insjuknade i stroke under året 2012 behandlades på 
en strokeenhet. 
 
Motoriska funktionsnedsättningar vid stroke påverkar patientens förmåga till ADL och 
leder ofta till ett stort omvårdnadsbehov (Rundgren & Dehlin 2004, s. 210). År 2012 var 
cirka 20 procent beroende av stöd i ADL tre månader efter insjuknandet (Riks-stroke 
2013, s. 9).  Problem till följd av stroke är exempelvis svårigheter att gå, lämna hemmet, 
utföra hushållsarbete, duscha/bada och ta på- och av sig kläder. Dessa är aktiviteter 
vilka beskrivs vara viktiga för patienter (Pound, Gompertz & Ebrahim 1998, ss. 340-
343). Vidare påverkas patienters upplevelse av livskvalité (McKevitt, Redfern, Mold & 
Wolfe 2004, s. 1500; Rundgren & Dehlin 2004, s. 210). Det beskrivs att stroke medför 
en känsla av overklighet och plötslig medvetenhet om förändrade roller vilket medför 
psykiska påfrestningar (McKevitt et al. 2004, s. 1501). Pound, Gompertz och Ebrahim 
(1998, s. 341) finner att insjuknandet i stroke medför att patienter känner sig olyckliga. 
 

Begreppsförklaring 
ADL 
Riks-stroke (2011, s. 5) beskriver ADL utifrån två perspektiv, personlig och 
instrumentell. Den personliga inbegriper exempelvis aktiviteter som förflyttning, 
toalettbesök och på- och avklädning. Instrumentell ADL omfattar hushållsaktiviteter, till 
exempel matinköp och städning. En annan beskrivning av ADL är definitionen 
fundamentals of care vilket innefattar allmängiltiga och livsviktiga aktiviteter 
exempelvis daglig egenvård, kontroll av blås- och tarm funktion, reaktioner av hunger 
och törst, grundläggande principer för personlig hygien, rörelse och mathållning 
(Kitson, Conroy, Wengstrom, Profetto-McGrath & Robertson-Malt 2010, ss. 424-425). 
Vidare i studien kommer ovanstående beskrivningar av personlig ADL, instrumentell 
ADL och fundamentals of care benämnas som ADL vilket innefattar personlig hygien, 
på- och avklädning, toalettbesök, kontinens, förflyttning/rörelse, intag av föda och 
instrumentella aktiviteter.  
 

Livsvärld och den levda kroppen 
Begreppet livsvärld är centralt inom vårdvetenskapen och har sin grund i den 
fenomenologiska filosofin. Livsvärlden är personlig och unik och det är genom 
erfarenheter, tankar och handlingar människan erfar världen den lever i. Normalt är 
livsvärlden oreflekterad men vid händelse av sjukdom så ställs livsvärlden på sin kant 
och det som tidigare var självklart blir inte längre självklart (Dahlberg & Segersten 
2010, ss. 127-128, 145).  
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ADL är livsviktiga och oreflekterade aktiviteter vilka vid händelser av förändrad 
livssituation blir påtagliga och kräver eftertanke (Kitson et al. 2010, s. 424). 
Insjuknande i stroke påverkar det dagliga livet och förmågan att utföra de annars 
oreflekterade ADL (Rundgren & Dehlin 2004, s. 210). Att drabbas av en stroke kan 
innebära en stor livsförändring och liknas ibland vid att befinna sig i en ny och 
främmande värld utan återvändo. Patienter uttrycker att hela existensen hotas vid förlust 
av kroppskontroll och det skapar nya regler för förhållandet till livet (Ellis-Hill, Payne 
& Ward 2000, ss. 727-728, 731). 
 
Wiklund (2003, s. 48) beskriver Merleau-Ponty som en inflytelserik filosof inom 
vårdvetenskapen, bland annat genom definitionen ”den levda kroppen”. Merleau-Ponty 
frångår den tidigare vetenskapssynen där kroppen ses som ett objekt och ser istället 
kroppen som ett subjekt och en enhet (Merleau-Ponty 1999, s. 147). Det är genom 
kroppen människan skapar uppfattningar och förhåller sig till omvärlden och livet. 
Således är vi våra kroppar och det är genom den som människan upplever sig själv, 
omvärlden och skapar sin identitet (Merleau-Ponty 1999, ss. 113, 115). Wiklund (2003, 
s. 49) tolkar beskrivningen av den levda kroppen och menar att kroppen kan förändras 
vid sjukdom eller skada. Det medför att människans upplevelse av sig själv, hennes 
förhållning till världen och identitet förändras. 
 
Vid förlust av kroppskontroll efter insjuknande i stroke upplevs en förändrad relation 
till kroppen och en splittring mellan vad som anses vara ens identitet och kropp. 
Kroppen upplevs opålitlig likt att den inte samarbetar med personen. Det medför en 
önskan om att förstå hur kontrollen över kroppen ska kunna återtas igen (Ellis-Hill, 
Payne & Ward 2000, ss. 728-730). Pound, Gompertz och Ebrahim (1998, s. 344) visar 
på liknande upplevelser av en separerad kropp, där kroppen tidigare upplevdes hel men 
efter stroke upplevdes delar av kroppen istället främmande. 
  
PROBLEMFORMULERING 
Årligen insjuknar cirka 30 000 svenskar i stroke. Stroke medför en bred symtombild 
med bland annat motorisk funktionsnedsättning. Allvarlighetsgraden av 
funktionsnedsättningen avgörs av hjärnskadans omfattning. De motoriska 
funktionsnedsättningarna påverkar patienternas förmåga att utföra ADL. Aktuella 
rapporter visar att upp emot 20 procent är oförmögna att självständigt tillgodose ADL 
tre månader efter insjuknande. Stroke påverkar patienternas livskvalité och upplevelsen 
av den levda kroppen förändras vilket medför en splittring mellan kropp och person. En 
ökad kunskap om patienters upplevelser av ADL kopplat till motoriska 
funktionsnedsättningar kan medföra en djupare förståelse för patienters situation. Vidare 
kan en djupare förståelse öka sjuksköterskans och övrig vårdpersonals förutsättningar 
att bemöta patienter drabbade av stroke på ett respektfullt och värdigt sätt. 
 
SYFTE 
Studien syftar till att beskriva upplevelser av påverkad ADL-förmåga hos 
strokepatienter med nedsatt motorisk funktion. 
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METOD 

Design 
Studien beskriver patienter vilka drabbats av stroke, med motorisk 
funktionsnedsättning, och deras upplevelser av ADL. 
 
Studien bygger på nio vetenskapliga artiklar identifierade och analyserade enligt 
metodik beskriven av Axelsson (2012). Studiens resultat bygger uteslutande på 
kvalitativa primärkällor vilka inkluderats i studien först efter en granskning av dess 
kvalité. Litteraturöversikten är av allmän karaktär men författarna har haft 
målsättningen att arbeta efter en så hög systematik som tidsramen för studien tillåter. 
Det är ett adekvat verktyg i strävan mot att vården ska vila på en vetenskaplig grund och 
vara evidensbaserad (Axelsson 2012, ss. 203-219).  
 

Inklusionskriterier  

• Vetenskaplig artikel med kvalitativ metodik 
• Artikeln ska baseras på patienter vilka drabbats av stroke 
• Artikeln ska innehålla patienter med motorisk påverkan 
• Artikeln ska innehålla upplevelser av ADL 
• Artikeln ska vara publicerad tidigast år 2000 
• Artikeln ska vara baserad på primärdata 
• Artikeln ska baseras på patienter vilka lever i en västerländsk kontext  
• Artikeln ska vara publicerad på svenska eller engelska 

  

Exklusionskriterier 

• Artikel ej tillgänglig i fulltext 
• Artikel ej publicerad elektroniskt 
• Artikel vilken är publicerad elektroniskt men författarna inte har tillgång till via 

Högskolan i Borås eller Göteborgs Universitet   

 

Datainsamling och genomförande 
Databasen Cinahl användes för identifiering av sökord och kombinationer av sökord. 
Identifieringen genomfördes via sökning i fritext enligt metodik benämnd pilotsökning 
(Axelsson 2012, ss. 208-209). Pilotsökningen baserades på sökord vilka kunde tänkas 
vara relevanta för att besvara studiens syfte. Sökningen inleddes med en fritextsökning i 
Cinahl på ordet stroke vilket genererade 40538 träffar. Det visade att de fanns mycket 
forskning publicerad och ytterligare begränsning av sökningen krävdes. Genom 
kombinationen av ”stroke” AND ”experience” begränsades antalet träffar till 1290 
stycken. Många av dessa träffar besvarade dock ej studiens syfte, vilket innebar att 
sökningen behövde preciseras ytterligare. Det åstadkoms genom att addera sökorden 
”activities of daily living” AND ”qualitative”. Den kombinationen var mer adekvat 
relaterat till studiens syfte och gav totalt 21 träffar.  
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Efter pilotsökningen påbörjades den egentliga sökningen i Cinahl den åttonde november 
2013 och PubMed den elfte november 2013. De två databaserna är adekvata inom 
forskningsområdet (Axelsson 2012, s. 208). Mängden tidigare forskning kopplat till 
studiens syfte ansågs vara limiterad där av inkluderades studier publicerade från och 
med år 2000. I databasen Cinahl gjordes avgränsningen via fältet utökad sökning med 
angivelser om att enbart innefatta artiklar publicerade efter år 2000. I PubMed 
exkluderades studier, publicerade före år 2000, manuellt efter sökningen. Vid sökning i 
databasen Cinahl avgränsades sökningen ytterligare till att endast innefatta artiklar vilka 
var Peer Reviewed. Den avgränsningen var inte möjlig i databasen PubMed där av 
gjordes en manuell granskning av artiklarnas vetenskapliga tyngd före inklusion till 
studien. Det bedömdes genom artiklarnas design, utförande, tidskrifternas beskrivning 
och krav av publicerat material. Sökord i fritext användes i de båda databaserna för att 
identifiera artiklar. I PubMed användes även Medical Subject Headings (MeSH), 
medicinska ämnesord, för att underlätta sökningen. Tänkbara former av sökord 
kombinerades (se bilaga 1), Axelsson (2012, s. 210) menar att detta säkerställer att 
relevanta artiklar vilka besvarar studiens syfte inkluderas. 
 

Sökning i databaserna Cinahl och PubMed 
I databasen Cinahl gjordes sex unika sökningar för att identifiera vetenskapliga artiklar 
till studien. En överblick av sökningen presenteras i tabellform i bilaga 1. En 
presentation av inkluderade artiklar presenteras med tilldelade nummer i bilaga 2.  
 
Sökning 1:”Stroke” AND ”experience” AND ”activities of daily living” AND 
”qualitative” genererade 21 träffar och två artiklar inkluderades till studien: artikel 5 
och artikel 2. Sökningen upplevdes vara något för precis och för att inte utesluta artiklar 
vilka besvarade forskningsfrågan minskades avgränsningen i andra sökningen. Sökning 
2:”Stroke” AND ”experience” AND ”activities of daily living” resulterade i totalt 91 
träffar varav två artiklar inkluderades till studien: artikel 2 (tidigare inkluderad från 
sökning 1), artikel 7 och artikel 4. För att precisera sökningen ytterligare ändrades 
sökordet ”stroke” i de nästkommande sökningarna. Sökning 3: ”Stroke patients” AND 
”experience” AND ”activities of daily living” genererade 42 träffar, inga artiklar 
inkluderades i studien. Sökning 4: ”Stroke patients” AND ”experience” AND ”activities 
of daily living” AND ”qualitative” gav tio träffar. Inga av dessa artiklar inkluderades i 
studien. Sökning 5: ”Stroke survivors” AND ”experience” AND ”activities of daily 
living” genererade 21 träffar, ingen ny artikel inkluderades. Sökning 6:”Stroke 
survivors” AND ”experience” AND ”activities of daily living” AND ”qualitative” gav 
fem träffar, ingen ny artikel inkluderades.  
 
I databasen PubMed gjordes en sökning med bredare kombination av sökord 
tillsammans med MeSH termer vilket genererade 50 träffar. ”(Stroke [MeSH Terms] 
OR Stroke)” AND ”experience” AND ”(activities of daily living OR ADL)” OR 
”activities of daily living [MeSH Terms]” AND ”(Interviews OR qualitative research)”. 
Av de 50 träffarna inkluderades fem artiklar till studien: artikel 1, artikel 3, artikel 6, 
artikel 7 (tidigare inkluderad från sökning 2 i databasen Cinahl), artikel 8 och artikel 9.  
 
För att täcka in aktuell forskning inom forskningsområdet lästes alla identifierade 
abstract. De artiklar som bedömdes besvara studiens syfte lästes i sin helhet, separat av 
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de båda författarna, och granskades i förhållande till kvalité. Inklusions- och 
exklusionskriterier avgjorde vilka artiklar som inkluderades i studien. Sökningarna i 
databaserna resulterade slutligen i att nio kvalitativa artiklar med olika ursprung 
inkluderades till studien. Fyra artiklar med ursprung  i Sverige, tre från Storbritannien 
och vardera en artikel med ursprung i Kanada, Australien respektive Norge. 
 

Dataanalys 
Data har analyserats genom metodik beskriven av Axelsson (2012, ss. 212-214). 
Analysen inleddes med att artiklarna lästes separat av de båda författarna. Artiklarnas 
teoretiska utgångspunkter, syfte, studiedesign och resultat sammanställdes senare, 
gemensamt av de båda författarna, i tabellform (se bilaga 2). Vidare lästes artiklarnas 
resultat och materialet bearbetades genom att anteckna i marginalen och färgmarkera i 
artiklarna. På detta vis identifierades koder vilka besvarade forskningsfrågan. Koderna 
jämfördes mellan författarna och mot artiklarnas helhet vilket resulterade i identifiering 
av fem teman; upplevelse av att plötsligt drabbas av stroke, upplevelse av att vara 
isolerad, upplevelse av att vara beroende, upplevelse av otrygghet och upplevelse av 
förändrad identitet. 
 
RESULTAT 
Studiens resultat visar på att insjuknande i stroke upplevs som en plötslig händelse där 
livet kraftigt förändras. Att vara tvungen att anpassa livet efter den nya situationen 
upplevs vara en inskränkning av frihet och leder ofta till en känsla av att vara en fånge i 
sitt hem. Fysisk funktionsnedsättning innebär inte bara en minskad frihet utan även en 
minskad självständighet i ADL. Osjälvständighet påfrestar patienterna på flera sätt och 
medför att de behöver förlita sig till andra. Rädsla är dessutom nära förknippat med 
utförandet av ADL och många förmår inte att lita till sin egen förmåga. I slutändan 
medför funktionsnedsättningen och den nya livssituationen att patienters syn på sig 
själva förändras. Studiens resultat presenteras mer ingående i följande teman: upplevelse 
av att plötsligt drabbas av stroke, upplevelse av att vara isolerad, upplevelse av att vara 
beroende, upplevelse av otrygghet och upplevelse av förändrad identitet. 
 

Upplevelse av att plötsligt drabbas av stroke 
Studier visar att fysiska begränsningar efter insjuknande i stroke påverkar förmågan att 
utföra ADL och leder till upplevelser av ett begränsat liv (Barker, Reid & Cott 2006, s. 
21; Burton 2000, ss. 304, 307; Kouwenhoven, Kirkevold, Engedal & Kims 2012, s. 
1730; Laliberte Rudman, Hebert & Reid 2006, ss. 145-146; Williams & Murray 2013b, 
ss. 43-44; Wohlin Wottrich, Åström & Löfgren 2012, s. 1221). Insjuknandet i stroke 
upplevs som en plötslig händelse vilket sker utan förvarning (Bendz 2003, s. 217; 
Burton 2000, s. 305; Kouwenhoven et al. 2012, s. 1730) och begreppet chock används 
ibland av patienter för att beskriva upplevelsen av insjuknandet och förlusten av fysiska 
funktioner (Williams & Murray 2013b, s. 42). Patienter i Burtons studie (2000, s. 305) 
likställer insjuknandet med en överväldigande katastrof. 
 
Insjuknandet upplevs likt en plötslig medvetenhet om oförmågan att utföra ADL vilka 
tidigare utförts självständigt (Jacobsson, Axelsson, Österlind & Norbergs 2000, s. 262). 
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Det är en vändpunkt i livet där saker vilka tidigare tagits förgivet istället innebär hinder 
och utmaningar. Många patienter upplever att det medför en stor förändring i 
livssituationen (Bendz 2003, s. 217; Burton 2000, s. 304; Jacobsson et al. 2000, ss. 260, 
262; Kouwenhoven et al. 2012, ss. 1730-1731; Laliberte Rudman, Hebert & Reid 2006, 
s. 145; Williams & Murray 2013b, s. 43; Wohlin Wottrich, Åström & Löfgren 2012, s. 
1221). Förlust av ADL-förmåga beskrivs vara svårt att acceptera (Williams & Murray 
2013b, s. 42) och känslan av att inte kunna förbereda sig på insjuknandet upplevs 
förhindra möjligheten att hantera den nya situationen (Burton 2000, ss. 305-306). 
Många jämför sitt liv efter stroke med livet innan insjuknandet (Burton 2000, s. 307; 
Jacobsson et al. 2000, s. 260) och pratar i termer av väntan på att återfå sitt gamla och 
”riktiga” liv (Kouwenhoven et al. 2012, s. 1731; Williams & Murray 2013b, ss. 43-44; 
Wohlin Wottrich, Åström & Löfgren 2012, ss. 1220-1222).  
 
Många patienter tvingas sänka kraven på utförandet av ADL (Williams & Murray 
2013b, s. 44; Wohlin Wottrich, Åström & Löfgren 2012, ss. 1221-1222). Processen mot 
att försöka återta delar eller hela funktions- och aktivitetsförmågan upplevs mycket 
energi- och tidskrävande. Vidare innebär väntan på resultat från rehabiliteringen att 
dagarna känns tråkiga (Kouwenhoven et al. 2012, s. 1731).  
 

Upplevelse av att vara isolerad   
Upplevelsen av att drabbas av stroke beskriver patienter vara en erfarenhet av minskad 
frihet och av att vara tvingad att anpassa livet efter den nya situationen. En upplevelse 
vilken beskrivs i termer av att vara fångad eller isolerad i det egna hemmet 
(Kouwenhoven et al. 2012, s. 1731; Williams & Murray 2013b, ss. 43-44; Wohlin 
Wottrich, Åström & Löfgren 2012, s. 1221). Isolering beskrivs även i Kitson, Dow, 
Calabrese, Locock & Muntlin Athlin (2013, s. 396). I Kouwenhoven et al. (2012, s. 
1731) beskriver patienterna upplevelsen av isolering likt ett tomt och ensamt liv. Att 
vänta på hjälp, familj och vänner skapar en upplevelse av att kroppen och hemmet utgör 
ett fängelse (Burton 2000, s. 307). Isoleringen medför vidare minskade interaktioner 
med vänner och familj (Barker, Reid & Cott 2006, s. 22; Laliberte Rudman, Hebert & 
Reid 2006, ss. 145-146).  
 
Graden av isolering är bland annat kopplat till patienters rörelseförmåga. Fysiska 
barriärer utanför hemmet upplevs begränsa och hindra rullstolsburna patienter till 
deltagandet i vissa aktiviteter (Barker, Reid & Cott 2006, s. 22; Laliberte Rudman, 
Hebert & Reid 2006, ss. 145-146). Genom önskan att inte ytterligare belasta anhöriga 
beskriver patienter att de väljer att inte fråga anhöriga om hjälp för att få tillgång till 
miljöer utanför hemmet. Många rullstolburna patienter är beroende av hjälp och stöd av 
anhöriga för att lämna hemmet och känslan av att var en börda för anhöriga bidrar 
ytterligare till upplevelsen av isolering (Barker, Reid & Cott 2006, s. 22). Dagarna blir 
till följd av detta mestadels knutna till hemmet och tiden upptas i stor utsträckning av 
egenvård. Att delta i rehabilitering anses dock vara meningsfullt och är en viktig 
anledning för många patienter att lämna hemmet (Laliberte Rudman, Hebert & Reid 
2006, ss. 145-146).  
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Upplevelse av att vara beroende 
Vid ett liv med fysisk funktionsnedsättning efter stroke kan en del av självständigheten 
förloras kopplat till ADL. Förlorad självständighet genererar en upplevelse av att 
behöva förlita sig och vara beroende av andra (Burton 2000, s. 306; Jacobsson et al. 
2000, s. 262; Kitson et al. 2013, s. 397; Kouwenhoven et al. 2012, s. 1732; Williams & 
Murray 2013b, s. 43; Wohlin Wottrich, Åström & Löfgren. 2012, s. 1221). Beroende av 
andra är nära förknippat med negativa känslor och upplevelser, exempelvis skam och 
förödmjukelse (Jacobsson et al. 2000, s. 262; Kitson et al. 2013, ss. 396, 398; 
Kouwenhoven et al. 2012, s. 1732). Jacobsson et al. (2000, s. 262) beskriver exempelvis 
hur patienter upplever det förödmjukande att inte ha förmågan att kunna äta 
självständigt. Även Kitson et al. (2013, s. 398) finner att patienter upplever det 
besvärande att äta utan stöttning. Vidare är osjälvständighet i personlig vård förknippat 
med förlorad värdighet. Patienter upplever sig speciellt sårbara vid beroende kopplat till 
elimination, personlig hygien och på- och avklädning. När patienter är i behov av 
hjälpmedel, exempelvis lift, vid elimination fördjupas upplevelserna av skam och 
förlorad värdighet. De negativa upplevelserna minskar när omvårdnadspersonal 
förklarar för patienten hur hjälpmedlen fungerar. Trots detta upplever patienter sig ofta 
behöva kämpa för att bevara sin värdighet. Det upplevs förödmjukande och skamfullt 
att inte klara personlig hygien samt på- och avklädning självständigt. Att uppleva sig 
vara smutsig, att lukta illa, vara ovårdad i håret eller att inte bära sina privata kläder 
beskrivs likt ett emotionellt trauma (Kitson et al. 2013, ss. 396, 398-399). Det förstås 
även via Kouwenhoven et al. (2012, s. 1732) där flertalet patienter liknar sig med små 
barn när de inte längre kan ta hand om sig själva.  
 
Andra artiklar lyfter känslor av frustration (Burton 2000, s. 306; Kouwenhoven et al. 
2012, s. 1732; Wohlin Wottrich, Åström & Löfgren 2012, s. 1222) och upplevelse av att 
vara till besvär i samband med att vara osjälvständig i delar av ADL (Barker, Reid & 
Cott 2006, s. 22; Wohlin Wottrich, Åström & Löfgren 2012, ss. 1221-1222). Vidare 
beskrivs en önskan om att vara självständig eftersom upplevelsen av att vara en börda 
medför känslor av maktlöshet och skuld mot anhöriga. Upplevelsen av att vara 
begränsad och beroende av andra kan minskas genom nya strategier för utförandet av 
ADL. Det skapar även självförtroende och känsla av hopp hos många patienter (Wohlin 
Wottrich, Åström & Löfgren 2012, ss. 1221-1222). Rehabilitering beskrivs likt ett 
verktyg varpå möjligheter för alternativa strategier skapas (Williams & Murray 2013b, 
s. 43; Wohlin Wottrich, Åström & Löfgren 2012, s. 1222). Vidare leder nya strategier 
till en upplevelse av ökad funktion och minskat beroende till andra trots att den 
motoriska förmågan inte förbättrats (Burton 2000, s. 305; Williams & Murray 2013b, s. 
44). Användandet av rullstol efter stroke anses också vara ett verktyg vilket 
kompenserar för minskad ADL-funktion.  Speciellt motordrivna rullstolar upplevs 
minska beroendet till andra (Barker, Reid & Cott 2006, ss. 21-22). Rehabilitering 
beskrivs även i termer av en process mot olika mål (Burton 2000, s. 305) vilket upplevs 
positivt och centralt för tillfrisknandet (Bendz 2003, s. 220; Burton 2000, s. 305; Kitson 
et al. 2013, s. 397; Williams & Murray 2013b, s. 44; Wohlin Wottrich, Åström & 
Löfgren 2012, s. 1220). Mål som sätts är individberoende och kan bland annat syfta till 
att återvinna delar av sitt tidigare liv (Bendz 2003, s. 220; Wohlin Wottrich, Åström & 
Löfgren 2012, s. 1220) eller att finna ett nytt sätt att leva (Bendz 2003, s. 220). Genom 
att sätta upp mål och göra framsteg i ADL erfar patienter hopp om framtiden (Williams 
& Murray 2013b, s. 44).   
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Upplevelse av otrygghet 
Otrygghet upplevs vid förlust av kroppskontroll och uttrycks i egenskap av rädsla till att 
utföra vissa delar av ADL (Bendz 2003, ss. 218-220; Burton 2000, ss. 305-306; Kitson 
et al. 2013, s. 398; Laliberte Rudman, Hebert & Reid 2006 s. 147; Williams & Murray 
2013b, s. 43). Några patienter känner låg tillit till sin förmåga i ADL. En osäkerhet 
uppstår i utförande av aktiviteter, vid förlorad mobilitet och balans, även om de befinner 
sig inom patienters funktionsförmåga (Bendz 2003, s. 218; Williams & Murray 2013b, 
s. 43). Centralt är rädslan för att falla och det beskrivs påverka patienters ADL-förmåga 
negativt (Kitson et al. 2013, s. 398; Williams & Murray 2013b, s. 43). Det exemplifieras 
i Williams och Murrays (2013b, s. 43) studie genom begränsning i personlig hygien, 
hushållsarbete och mobilitet. Patienter upplever även att deras mobilitet begränsas på 
grund av en rädsla för att drabbas av en olycka (Laliberte Rudman, Hebert & Reid 2006, 
s. 147). Patienter beskriver att arbete mot delmål kan hjälpa dem att öka tilliten till deras 
förmåga och medför en möjlighet att återvinna självförtroende och återta ADL 
(Williams & Murray 2013b, s. 43). Den förlorade kroppskontrollen innebär dock en 
osäkerhet på hur framtiden kommer att se ut (Burton 2000, ss. 305-306). 
 
Utskrivning från sjukhus kan ibland upplevas negativt och skapa en oro eftersom 
frekvensen av rehabilitering i ADL minskar efter utskrivning. Många patienter har en 
stor tilltro till rehabilitering tillsammans med vårdpersonal och upplever att det innebär 
en väg tillbaka till hälsa (Bendz 2003, s. 219; Wohlin Wottrich, Åström & Löfgren 
2012, s. 1220). Många patienter lägger en låg tilltro till egen träning i hemmet vilket 
kan utgöra ytterligare en förklaring till oron vid utskrivning (Wohlin Wottrich, Åström 
& Löfgren 2012, s. 1222).  
 

Upplevelse av förändrad identitet  
Att insjukna i stroke förändrar patienters uppfattning av sig själva och innebär ofta en 
upplevelse av förändrad identitet (Bendz 2003, s. 217; Burton 2000, ss. 304, 306; 
Kitson et al. 2013, s. 399; Kouwenhoven et al. 2012, ss. 1730-1732; Laliberte Rudman, 
Hebert & Reid 2006, s. 146; Wohlin Wottrich, Åström & Löfgren 2012, s. 1221). 
Hemkomst från sjukhus väcker blandade känslor eftersom en ny självbild skapas när 
patienter blir medvetna om sina funktionsbegränsningar, den förändrade livssituationen 
och de nyetablerade rollerna i hemmet (Wohlin Wottrich, Åström & Löfgren 2012, s. 
1221). Laliberte Rudman, Hebert och Reid (2006, s. 146) studie visar också att 
förändrad livsstil och isolering leder till en känsla av förändrad identitet. Upplevelser av 
stroke kan på flera sätt beskrivas som att vara separerad från sitt verkliga liv och inte 
längre vara samma person. Känslan av att förlora kroppen leder till en upplevelse av 
förändrat och okontrollerbart liv (Kouwenhoven et al. 2012, ss. 1730-1731). 
Upplevelser likt att vara separerad från kroppen och påverkan det har på patienternas 
uppfattning av dem själva beskrivs även i studien från Burton (2000, ss. 304, 306). 
 
Beroende av andra i ADL påverkar patienters självkänsla och självförtroende. Minskad 
självständighet beskrivs vara en förlust av identitet och en känsla av att en främmande 
person tagit kroppen i besittning. Vidare beskrivs sjukhusvistelsen som ett slagfält varpå 
patienter upplevs behöva kämpa för att bevara identiteten (Kitson et al. 2013, s. 399).  
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Denna förlust av identitet beskrivs även via osjälvständigheten och känslan av att vara 
en förlorare och av att vara ett barn (Kouwenhoven et al. 2012, s. 1732).  
DISKUSSION 

Metoddiskussion 
Denna studie syftar till att beskriva upplevelser av påverkad ADL-funktion hos 
strokepatienter med motorisk funktionsnedsättning. Valet att inkludera enbart 
kvalitativa artiklar är adekvat eftersom kvalitativ metodik syftar till att beskriva 
upplevelser och skapa förståelse för olika situationer (Friberg 2006, ss. 105-106). 
Resultatet kan inte anses generaliserbart men ger en ökad förståelse för strokepatienters 
upplevelser.  
 
Valet av metoden litteraturöversikt har medfört att tidigare vetenskapligt granskad och 
publicerad forskning har identifierats och sammanställts. En empirisk kvalitativ metod 
hade istället bidragit med ny forskning inom det aktuella forskningsområdet. Det är 
ändå inte säkert att empirisk metodik hade givit ett annorlunda resultat eftersom 
inkluderade artiklar har varit relevanta och undersöker upplevelser hos strokepatienter 
med motorisk funktionsnedsättning. Artiklarna upplevs vara något spretiga och endast 
en artikel har precist motsvarat studiens syfte. Det kan motiveras i att få artiklar ger en 
integrerad bild över strokepatienters upplevelser av ADL, vilket även har identifierats 
av Kitson et al. (2013, s. 394). Ett fylligare resultat kunde möjligtvis uppnåtts i en 
systematiserad litteraturöversikt eller metasyntes, genom att identifiera och sammanföra 
publicerad forskning om upplevelser i specifika ADL-förmågor hos strokepatienter med 
motorisk funktionsnedsättning. Det kräver dock större resurser och mer tid än vad som 
var tillgängligt inom ramen för denna studie. Inkluderade artiklar kan tänkas ha varit 
fler om inte författarna valt att förhålla sig till artiklar vilka var publicerade och 
tillgängliga elektroniskt från Högskolan i Borås och Göteborgs Universitet. Trots det 
anser inte författarna att trovärdigheten i studien riskerats, eftersom identifierade teman 
har beskrivits i flertalet studier och resultatet är gjort genom grundlig analys enligt 
beskriven lämplig metod.  
 
Avgränsning, i artikelsökningen, till artiklar publicerade från och med år 2000 upplevs 
vara riktig eftersom det fanns lite forskning publicerad inom studiens fält. Analys av 
artiklar publicerade under tidigt 2000-tal beskriver patientupplevelser likt de 
patientupplevelser beskrivna från 2010-talet. Således kan det tänkas att upplevelsen hos 
dessa patienter inte är kopplat till tidsperioden för strokeinsjuknandet utan hellre till 
graden av fysisk funktionsnedsättning. Vid sökning med MeSH-termer skall en 
ytterligare sökning göras utan termerna för att försäkra att även det senaste publicerade 
materialet inkluderas i sökningen. Artiklar måste nämligen förses med index innan de 
kan kopplas till MeSH-termer och det bidrar till fördröjning i publicering (Axelsson 
2012, s. 210). I denna studie gjordes ingen sådan extra sökning. Däremot användes 
sökordet OR, exempelvis mellan ”stroke” och ”stroke [MeSH Terms]”, direkt i 
sökningen vilket säkerställde att den senaste forskningen inkluderades till studien.  
 
Vid identifiering av artiklar exkluderades artiklar vilka inte hade sitt ursprung inom en 
västerländsk kontext. Således speglar studiens resultat endast upplevelser beskrivna av 
patienter vilka befinner sig inom denna kontext. Det gjordes medvetet med syfte att öka 
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fylligheten och bidra till ett mer riktat resultat vilket stärker trovärdigheten. De 
upplevelser av ADL beskriven ur en västerländsk kontext kan tänkas skilja sig från 
upplevelser av ADL beskrivna i exempelvis Asien och Afrika. Insjuknandet i stroke slår 
hårdare mot patienter i dessa världsdelar eftersom det i lägre utsträckning finns ett 
välutvecklat och tillgängligt sjukvårdsystem (Johnston, Mendis & Mathers 2009 se 
Mendis 2013, s. 3). Genom denna begränsning skapades följaktligen ett mer fokuserat 
och mindre spretigt material.  
 
Data analyserades med målet att skapa ett så trovärdigt resultat som möjligt. 
Identifierade teman framträdde tydligt och genomgående i de flesta av de inkluderade 
artiklarna. Säkerställandet av att de identifierade koderna verkligen besvarade syftet 
utfördes i flera steg. Alla artiklar lästes först separat av författarna vid ett flertal 
tillfällen. I nästa steg jämfördes och diskuterades identifierade koder gemensamt. Det 
minskade risken för feltolkning och fel vid sammanställning av resultatet. Initialt 
identifierades nio teman vilket senare reducerades till fem stycken för att skapa ett mer 
strukturerat och tydligt resultat. 
 

Resultatdiskussion 
Studien syftar till att beskriva patienters upplevelse av ADL-förmåga efter stroke med 
förlust av motorisk funktion. Utifrån resultatet kan tänkas att patienters livskvalité 
förändras efter att drabbats av stroke med motorisk funktionsnedsättning. Patienterna 
beskriver det likt en upplevelse av att förlora sig själv, genom att över en natt behöva 
stöd i allmängiltiga aktiviteter som ADL. De upplever sig inte längre lita till sin kropp 
och sin förmåga att utföra vissa aktiviteter. Det leder till att patienter begränsar sig och 
aktiviteter utanför hemmet prioriteras bort. 
 
Under analysen av identifierade artiklar till resultatet uppfattade författarna att speciellt 
tre teman, av de totalt fem, var mycket framträdande och lyftes av många patienter. 
Patienternas beskrivningar av upplevelserna var många och starka. Upplevelserna 
grundas i en förändrad livssituation där aktiviteter vilka tidigare var självklara inte 
längre kan utföras på samma sätt. Beroende, isolering och förändrad identitet är de tre 
teman som författarna ansåg vara mest framträdande. Vid sökning av nya artiklar till 
studiens diskussion var det även dessa upplevelser som speciellt framträdde ur 
artiklarna. Diskussionen nedan belyser därför patienters känsla av utsatthet, vikten av ett 
betydelsefullt sammanhang och känsla av förändrad livsvärld. 
 

En känsla av utsatthet 
I temat upplevelse av att vara beroende framkommer patienters upplevelser kopplat till 
att förlora självständigheten i ADL och beskrivs med ett brett spektrum av känslor. 
Tidigare forskning har även identifierat detta. Salter, Hellings, Foley och Teasell (2008, 
ss. 597, 600) beskriver att många patienter upplever det likt en kamp att vara beroende 
av andra. Patienter uttrycker även en önskan att inte vara en belastning för andra vilket 
går i linje med denna studies resultat. Vidare beskrivs upplevelser av hjälplöshet och 
frustration likt resultatet i denna studie men känslor av lidande och ilska lyfts även i 
Salter et al. (2008, s. 598). Aktuell forskning belyser även vikten av självständighet och 
upplevelsen av beroende beskrivs vara betungande. Hjälp från andra är ofta svår att 
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acceptera initialt. Osjälvständighet och därmed beroende beskrivs stå i nära relation med 
depressiva symtom. Det resulterar i att patienter drar sig undan från omvärlden och 
sådant som tidigare varit värdefullt i livet. Först när patienterna har kommit att 
acceptera sina begränsningar kan en tacksamhet mot den hjälp de får uppnås (Williams 
& Murray 2013a, s. 375). 
 

Vikten av ett betydelsefullt sammanhang 
I temat upplevelse av att vara isolerad framkommer upplevelser av att inte befinna sig i 
ett betydelsefullt sammanhang. Williams och Murray (2013a, s. 375) presenterar i sin 
metasyntes subtemat social isolering vilket överensstämmer med denna studies resultat 
om upplevelse av att vara isolerad. Beskrivningar av social isolering är primärt kopplat 
till faktorerna mobilitet och transportering.  Upplevelser av social isolering beskrivs ofta 
i termer av att vara ensam. Liknande resultat presenteras även i Salter et al. metasyntes 
(2008, ss. 40-41) där en majoritet av patienterna upplever sig vara isolerade. Isolering 
upplevs vara en följd av stroke och medför en förlust eller förändrad relation till vänner 
och familj. Vidare beskrivs upplevelsen i termer av att vara fast i en bur. Studien 
beskriver likt vårt resultat en ovilja hos patienter att belasta andra och vara en börda 
vilket ytterligare bidrar till upplevelsen av isolering. Statistik presenterad år 2011 
(Hinojosa, Haun, Hinojosa & Rittman 2011, ss. 83-84) beskriver att 30 till 50 procent 
av patienterna vilka drabbats av stroke är isolerade.  Isolering står även i nära relation 
till minskad ADL-förmåga och depressiva symtom. Merleau-Ponty (1999, ss. 113, 115) 
beskriver i sin teori om den levda kroppen att människan utifrån kroppen upplever 
världen. Isolering kan således förstås likt en inskränkning i livsvärlden grundat i en 
förändring av den levda kroppen.  
 

En känsla av förändrad livsvärld 
I temat upplevelse av förändrad identitet framkommer beskrivningar av oförmåga att 
känna igen sig själv och en känsla av reformerad identitet. Salter et al. (2008, ss. 597-
598) och Williams och Murray (2013a, s. 375) finner i likhet med detta att insjuknandet 
i stroke förändrar patienters syn på sig själva och många upplever sig inte längre vara 
samma person. Salter et al. (2008, ss. 597, 600) förklarar det genom en känsla, likt att 
bli omvandlad, en förlust av delar av sig själv och en separation från personen de var 
innan insjuknandet. Det upplevs vara en kamp att konfrontera begränsningar. Vidare 
beskrivs hopp om att förena personen de var innan insjuknandet med den nya personen 
eller hopp om att återgå till sitt gamla liv. I vidare betydelse innebär det en förändrad 
identitet (Salter et al. 2008, ss. 597-598; Williams & Murray 2013a, s. 375). Ellis-Hill 
och Horn (2000, ss. 283-284) presenterade en tvärsnittsstudie vilken hade till syfte att 
undersöka patienters uppfattning om självbild efter insjuknande i stroke. Studien fann 
att patienters uppfattning om sin självbild förändrats och var mer negativ efter 
insjuknandet. Den negativa självbilden beskrevs stå i relation till minskad 
självständighet hos patienterna vilket bekräftar denna studies resultat. De upplevde att 
de hade en minskad kontroll, var mindre aktiva, hade färre intressen, lägre 
självförtroende och ansåg sig vara mindre värda. Däremot såg de sig vara lika lugna, 
omtänksamma, vänliga och hoppfulla. Något som inte identifierats i vår studie. Ellis-
Hill och Horn (2000, s. 285) finner ingen korrelation mellan fysisk funktionsförmåga 
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och förändrad självbild. I deras studies diskussion lyfts dock att ytterligare forskning 
krävs för att undersöka relationen mellan fysisk funktionsförmåga och självbild.   
 
Motorisk funktionsnedsättnings påverkan på patientens syn på sig själv och sin identitet, 
har beskrivits tidigare. Det kan förklaras i termer av en förändring av den levda 
kroppen. Merleau-Ponty (1999, ss. 113, 115) menar att det är genom vår levda kropp 
som upplevelsen av sig själv och identitet skapas och människan upplever världen.  
 

Samhälleliga aspekter 
Vid insjuknande i stroke är snabb och adekvat vård med tidig rehabilitering centralt för 
att minska omfattningen av hjärnskada. Stroke är en mycket vårdkrävande sjukdom 
(Riks-stroke 2013, s. 16) och i Sverige rekommenderar Socialstyrelsen att patienter 
vårdas på strokeenhet vilket har visat på minskad negativ inverkan av stroke (Hanger, 
Wilkinson & Mears 2012 se Mendis 2013, s. 3; Socialstyrelsen 2009, s. 8). Aktuell 
forskning visar att mortalitet och påfrestningar efter stroke är störst i Östeuropa, Norra 
Asien, Centralafrika och Stillahavsregionen (Johnston, Mendis & Mathers 2009 se 
Mendis 2013, s. 3). En studie baserad på informanter från Iran beskriver liknande 
upplevelser vilka beskrivs av patienterna i denna studie. Informanterna från Iran 
saknade dock socioekonomiskt stöd till skillnad från patienter i vår studie. Det gjorde de 
iranska informanterna mer sårbara och medförde icke funktionella sätt att hantera 
situationen (Dalvandi, Hekkilä, Maddah, Khankeh & Ekman 2010, ss. 250-252). Vår 
studie har visat att beroende, isolering och förlust av identitet är speciellt svåra 
upplevelser för patienter drabbade av stroke med förlust av motorisk funktion. Genom 
att samhället erbjuder patienter god och adekvat vård med tidig rehabilitering kan 
således tänkas att negativa upplevelser begränsas i samband med stroke. 
 

Implementering i vården  
Människans livsvärld måste tas i beaktande för att patienten ska kunna uppleva 
välbefinnande i närvaro av sjukdom. Livsvärldsperspektivet utgör en grund för den 
kompetens sjuksköterskan måste ha. För att vårda patienter krävs förståelse för 
sjukdomen och dess effekt på patienters upplevelse av sammanhang. Genom ett 
livsvärldsperspektiv kan därmed patienters upplevelse av hälsa, vårdande, lidande och 
välbefinnande bättre förstås. Att inta ett livsvärldsperspektiv som sjuksköterska stödjer 
patienters hälsoprocesser och således riktar den kompetenta sjuksköterskas fokus mot 
patienters livsvärld (Dahlberg & Segersten 2010, ss. 126-127, 140, 155). Genom att öka 
sjuksköterskans och vårdpersonals förståelse för hur patienter upplever påverkan av 
ADL efter stroke, kan det tänkas att en ökad förståelse för patienters unika livsvärld 
skapas. Vår studie har diskuterat förändring av patienters livsvärld och levda kropp efter 
insjuknade i stroke. Studien visar att sjuksköterskan och övrig vårdpersonal kan 
reducera patienters negativa upplevelser, exempelvis minskad värdighet, vid beroende 
av andra efter insjuknande i stroke. Williams och Murrays (2013a, s. 375) bekräftar 
studiens resultat och beskriver att patienter upplever att stöd från andra kan generera en 
känsla av värdighet.  
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SLUTSATSER 
Studien ger en ökad förståelse för upplevelser hos strokepatienter vilket kan tillämpas 
av sjuksköterskor och annan vårdpersonal i klinisk praxis för att mer adekvat kunna 
möta patienter i deras livsvärld. Resultatet av studien indikerar att stroke påverkar 
patienters livskvalité negativt och klargör upplevelser av minskad ADL-funktion vilket 
medför:  

• Upplevelser likt plötslig vändning i livet, där det som tidigare varit självklart 
inte längre är det  

• Upplevelser av att vara isolerad  
• Upplevelser av beroende  
• Upplevelser av otrygghet 
• Upplevelser av förändrad identitet  

 
Författarna upplever att det finns begränsad mängd forskning som beskriver patienters 
generella upplevelser av ADL efter stroke med motorisk funktionsnedsättning. 
Författarna rekommenderar därför till ytterligare forskning inom fältet. För att berika 
vårdvetenskapen ytterligare behövs forskning vilket undersöker skillnader i 
upplevelserna mellan män och kvinnor samt skillnader mellan olika åldersgrupper. 
Möjligtvis finns skillnader i upplevelserna mellan individer med olika bakomliggande 
sjukdomar, det krävs dock mer forskning för att undersöka denna faktor. Mer 
djupgående forskning av patienters upplevelser av ADL efter stroke skulle kunna bidra 
till identifiering av adekvat förhållningsätt till patienter i vårdandet. Det kan tänkas 
medföra en minskning av patienters negativa upplevelser kopplat till vård vid 
osjälvständighet av ADL efter stroke med motorisk funktionsnedsättning.  
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Intervjuer med 
sex informanter 
vilka insjuknat i 
stroke för första 
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och 13 kvinnor) 
och 15 friska 
äldre (70-79 år, 
10 män och 5 
kvinnor) från 
Sverige deltog i 
studien.  
 
Alla informanter 
observerades, 
deras förmåga att 
äta och oral 
funktion 
bedömdes under 
en test måltid.  
Under test 
måltiden fördes 
ett strukturerat 
protokoll över 
alla informanter.   
Av informanterna 
filmades och 
intervjuades alla 
utom 4 stroke 
patienter som inte 
accepterade detta.  
 
Intervjuer och 
ljud från 
videofilmer 
transkriberades 
ordagrant.  

21 av de stroke 
drabbade hade 
svårigheter med 
ätprocessen. 
Svårigheten låg i 
att förbereda och 
transportera 
maten från tallrik 
till mun och 
försämrad 
sväljförmåga.  
 
Sju kategorier 
har identifierades 
 
1. Rädsla att 
kvävas. 
 
2. Obehags 
känslor i mun 
och svalg 
 
3. Törst 
 
4. Obehags 
känslor av mat 
 
5. Skam över hur 
man framstår 
 
6. Det är 
förnedrande att 
vara beroende av 
hjälp vid 
måltider 
 
7. Att inte kunna 
äta hotar hoppet 
om tillfrisknande 

 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

Artikel 5. Teoretiska 
Utgångspunkter 

Syfte Studiedesign Resultat 

Författare 
Kitson, A. L., 
Dow, C. 
Calabrese, J. 
D., Locock, L. 
& Muntlin 
Athlin, Å. 
 
Årtal 
2013 
 
Titel  
Stroke 
survivors’ 
experiences of 
the 
fundamentals 
of care: A 
qualitative 
analysis 
 
Tidskrift 
International 
journal of 
nursing 
studies 

Grundläggande 
omvårdnad är en 
del av 
patientcentrerad 
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15 stroke 
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Post-stroke 
depression (PSD) 
drabbar minst en 
fjärdedel av de 
som överlever 
stroke under det 
första året efter 
insjuknandet. 
Depression är ett 
komplext fenomen 
och är en av de 
mest 
problematiska 
upplevelserna 
efter stroke. 
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erfarenheten 
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som lider av 
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Kvalitativ studie med 
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symtomen 
utmärkte sig 
inte helt tydligt 
hos 
respondenterna. 
Centralt för 
respondenternas 
upplevelse av 
stroken och 
dess 
konsekvenser 
var känslan av 
en förlorad 
kropp, att livet 
hade förändrats 
och att stroken 
hade blivit en 
vändpunkt i 
deras liv. 
 
Två 
huvudteman 
identifierades: 
 
1. Att vara fast. 
Beskriver en 
upplevelse av 
att vara isolerad 
i kroppsligt och 
kognitivt 
 
2. Att förlora 
sig själv. 
Beskriver 
förändringar av 
den levda 
kroppen 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Artikel 7. Teoretiska 
utgångspunkter 

Syfte Studiedesign Resultat 

Författare 
Laliberte 
Rudman, D., 
Hebert, D. & 
Reid, D.   
 
Årtal 
2006 
 
Titel  
Living in a 
restricted 
occupational 
world: The 
occupational 
experiences of 
stroke 
survivors who 
are 
wheelchair 
users and 
their 
caregivers 
 
Tidskrift 
The Canadian 
Journal of 
Occupational 
Therapy 

Patienter som 
drabbats av stroke 
upplever ett 
minskat 
välbefinnande och 
livskvalité. 
Anhöriga som 
vårdar patienter 
med stroke 
upplever ohälsa.  
 
Studien grundas i 
ett 
arbetsterapeutiskt 
perspektiv.  

Att skapa en 
förståelse av 
upplevelsen 
stroke patienter 
och 
anhörigvårdare 
har angående: 
 
Hur rullstollar 
begränsar och 
underlättar 
deltagandet i 
vardagliga 
aktiviteter. 
 
Hur 
kontextuella 
faktorer 
underlättar eller 
begränsar 
användandet av 
rullstol och 
deltagandet i 
vardagliga 
aktiviteter. 

Kvalitativ studie 
med Grounded 
theory som 
utgångspunkt.  
 
16 överlevare efter 
stroke och 15 
anhöriga från 
Kanada deltog i 
studien. Stroke 
överlevarna var 
över 65 år och 
hade haft rullstol i 
minst ett år. 
 
Semistrukturerade 
intervjuer med 
öppna frågor 
utfördes. 
Intervjuerna, 
spelades in och 
transkriberades 
ordagrant.  
 
Data analyserades 
med en induktiv 
metod. 

Studien 
identifierade två 
teman:  
 
1. Stroke 
patienter och 
anhöriga 
upplever att de 
lever i en 
begränsad 
vardagsvärld. 
 
2. Stroke 
patienter och 
anhöriga 
upplever att 
faktorer 
begränsar 
möjligheten till 
deltagande i 
vardagsvärlden 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

Artikel 8. Teoretiska 
utgångspunkter 

Syfte Studiedesign Resultat 

Författare 
Williams, S. 
& Murray, C. 
  
Årtal 
2013 
 
Titel  
The lived 
experience of 
older adults’ 
occupational 
adaptation 
following a 
stroke. 
 
Tidskrift 
Australian 
Occupational 
Therapy 
Journal 

Efter att ha drabbats 
av en stroke kan 
förmågan att utföra 
vissa sysslor 
påverkas, eftersom 
prestationsförmågan 
kanske inte längre 
motsvarar de krav 
som miljön och 
sysslorna kräver. För 
att åter kunna utföra 
sysslorna krävs en 
anpassning i 
utförandet. 

Undersöka 
och beskriva 
äldre 
personers 
levda 
erfarenhet av 
att anpassa 
sina sysslor 
efter stroke. 

Kvalitativ studie 
med grund i den 
tolkande 
fenomenologin. 
 
Fem respondenter 
från Australien, tre 
män och två 
kvinnor, (68-78 år) 
deltog minst ett år 
efter insjuknande. 
 
En 
semistrukturerad 
intervju med 
informella och 
öppna frågor 
genomfördes per 
respondent. 
Intervjuerna 
spelades in och 
transkriberades 
ordagrant. 
Fältanteckningar 
skrevs även efter 
varje intervju.  
 
Data analyserades 
via Colazzi´s 
metod. 

Tre teman har 
identifierats: 
 
1. En chock för 
systemet 
Beskriver 
upplevelser av 
plötslig och 
dramatisk 
förändring i den 
fysiska 
förmågan 
 
2. Hela ditt liv 
förändras  
Beskriver oro 
och rädsla av att 
återgå till 
sysslor de 
tidigare var 
engagerade i. 
Att hitta nya 
lösningar till de 
nytillkomna 
problemen och 
tänja på sina 
gränser. 
 
3. Du måste gå 
vidare och göra 
ditt bästa  
Beskriver att de 
fysiska 
begränsningarna 
som påverkar 
förmågan att 
delta i vissa 
sysslor var 
frustrerande. 
Olika strategier 
användes för att 
hantera de 
negativa 
känslorna. 

 
 
 
 
 
  



 

 

Artikel 9.  Teoretiska 
utgångspunkter 

Syfte Studiedesign Resultat 

Författare 
Wohlin 
Wottrich, A., 
Åström, K. & 
Löfgren, M.  
 
Årtal 
2012 
 
Titel  
On parallel 
tracks: newly 
home from 
hospital - 
people with 
stroke describe 
their 
expectation 
 
Tidskrift 
Disability and 
Rehabilitation 

Att återvända till 
hemmet 
identifieras av 
många patienter 
som en viktig del 
av tillfrisknandet. 
I hemmet börjar 
verkligheten och 
komplikationerna 
av sjukdomen blir 
mer framträdande.  

Studiens syfte är 
att beskriva 
strokepatienters 
förväntningar av 
att komma hem 
och hur de dessa 
förväntningar 
bemöts av 
rehabiliterings 
personal. 

Kvalitativ studie 
utan tydlig 
utgångspunkt. 
 
Fem svenska 
strokedrabbade 
personer deltog i 
studien. 
Informanterna var 
mellan 44-70 år 
och bestod av 2 
män och 3 
kvinnor. 
 
Semistrukturerade 
intervjuer med 
öppna frågor och 
följdfrågor enligt 
en intervjuguide 
genomfördes. 
Informanterna 
blev intervjuade 
vid tre olika 
tillfällen: 1-7 
dagar före 
utskrivning, 13-30 
dagar efter 
utskrivning och 3-
4 månader efter 
utskrivning. 
Intervjuerna 
spelades in och 
transkriberades 
ordagrant.   
 
Data analyserades 
enligt Granheim. 

Resultatet är 
indelat efter 
intervjutillfälle: 
 
En till sju dagar 
före utskrivning 
upplevs rädsla 
för att bli 
beroende av 
andra. Hopp om 
god hälsa, god 
rehabilitering 
och tilltro till 
träning. 
 
2-4 veckor efter 
utskrivning 
beskrivs 
upplevelser av 
svårigheter att 
acceptera den 
förändrade 
livssituationen. 
Känsla av att 
vara 
utomstående 
och belasta 
anhöriga. 
Rädsla att 
aldrig bli 
förbättrad och 
att ha en ny 
identitet.  
 
3-4 månader 
efter 
utskrivning 
Upplever 
patienterna 
besvikelse över 
minskat resultat 
vid träning, 
beroende av 
andra och hopp 
på förbättring. 
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