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Stroke är en vanligt förekommande sjukdom världen över. År 2017 drabbades drygt 25 000 personer i 

Sverige av stroke, varav cirka 4000 var under 65 år. Stroke kan leda till både fysiska och kognitiva 

funktionsnedsättningar och är den vanligaste orsaken till permanent funktionsnedsättning hos vuxna. 

Det är av vikt att sjuksköterskor som vårdar strokepatienter identifierar den enskilde patientens behov 

för att optimera en individanpassad omvårdnad. Syftet var att belysa patienters upplevelser av livet 

efter stroke i yrkesverksam ålder. Metoden var en litteraturstudie som utgick från Polit och Beck’s 

(2017) nio steg. Databassökning genomfördes i CINAHL, PubMed och PsycINFO. Efter 

kvalitetsgranskning kvarstod totalt 15 artiklar och databearbetningen av dessa  resulterade i 5 teman. 

Resultatet visade att livet efter stroke blev påverkat av funktionsnedsättningar och att detta i sin tur 

påverkade utförandet av dagliga sysslor. Det sociala livet blev förändrat både inom familjen, bland 

vänner och på arbetet. Patienterna upplevde att ett behov av stöd var viktigt i livet efter stroke och de 

kände sig ensamma i vissa frågor och funderingar. För att hantera livet efter stroke var det viktigt med 

en positiv attityd som motiverade patienterna att nå nya mål.  Slutsatsen av litteraturstudien var att 

livet efter stroke innefattade stora förändringar som krävde att patienterna behövde omorientera sig i 

livet. Genom att belysa patienters upplevelser utifrån livssituation får sjuksköterskan en ökad 

medvetenhet om vikten av att individanpassa sin vård utifrån patientens behov. 
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Introduktion 

Stroke är en vanligt förekommande sjukdom i hela världen. I ett flertal länder är stroke den 

andra eller tredje vanligaste dödsorsaken samt en av de vanligaste orsakerna till 

funktionshinder (Langhorne et al. 2011). Under 2017 drabbades 25 843 personer av stroke i 

Sverige. Av dessa var 4214 personer (16,3%) under 65 år vid insjuknandet (Socialstyrelsen 

2018). Stroke bland vuxna personer i yrkesverksam ålder ökar (George et al. 2011)  och detta 

är ett stort hälsoproblem då det finns risk för svår funktionsnedsättning under de 

yrkesverksamma åren i livet (Smajlović 2015). 

 

Yrkesverksam ålder innebär de år i livet då en person får vara verksam på en arbetsplats. Idag 

kan arbetstagare i Sverige sluta arbeta som tidigast vid 61 års ålder, men befolkningen har rätt 

att fortsätta arbeta till 67 års ålder (Pensionsmyndigheten 2017). I takt med att 

medellivslängden hos Sveriges befolkning förväntas öka under kommande decennier 

(Statistiska centralbyrån 2012), kommer även den lägsta åldern för att sluta arbeta höjas i 

framtiden (Pensionsmyndigheten 2017). 
 

Bakgrund 

Stroke 

Stroke omfattar de kärlsjukdomar som drabbar hjärnan och leder till akuta symtom av 

neurologisk karaktär. Det handlar i 85 procent av fallen om en akut ischemi, det vill säga en 

hjärninfarkt. Detta innebär en ocklusion av ett blodkärl i hjärnan som stryper blodtillförseln 

till hjärnvävnaden. Resterande 15 procent av fallen orsakas av en bristning i ett av hjärnans 

blodkärl med en cerebral blödning som följd (Appelros 2012). Hit hör både intracerebral 

blödning och subaraknoidalblödning (Sacco et al. 2013). Oavsett bakomliggande orsak till 

stroke så leder tillståndet till försämrad eller utebliven tillförsel av syre och näring till det 

drabbade området i hjärnan, vilket orsakar vävnadsskador (Appelros 2012). Hur omfattande 

skadan blir är beroende av vilken del av hjärnan som drabbats samt skadans utbredning 

(Lindgren 2007). 

  

Hypertoni är den största riskfaktorn för stroke. Hypertoni orsakar försvagning av artärerna, 

vilket kan leda till både hjärninfarkt och cerebral blödning. Att ha hypertoni i medelåldern 

(45–64 år) ökar risken för vaskulär sjukdom markant. Ytterligare kända riskfaktorer för stroke 

är rökning, förmaksflimmer, diabetes mellitus, övervikt samt hög alkoholkonsumtion (George 

et al. 2017). Hos yngre patienter som drabbas av stroke är rökning, hyperlipidemi och 

hypertoni de tre vanligast förekommande riskfaktorerna (Putaala et al. 2012).  

 

Symtom vid stroke 

Typiska symtom vid stroke är förlamning i ansikte eller extremitet, domningar, konfusion 

samt svårigheter att tala eller att förstå tal. Synbortfall på ena eller båda ögonen, svår 

huvudvärk som kommer hastigt och utan uppenbar anledning samt förlust av balans och 

koordination är även detta vanligt förekommande symtom vid stroke (Kleindorfer et al. 2009). 

Ett hastigt insjuknande med neurologiska bortfallssymtom inom några få minuter är en typisk 

symtombild (Lindgren 2007). Korrekt medicinskt omhändertagande så tidigt som möjligt 
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efter symtomdebut minskar risken för eventuell framtida funktionsnedsättning 

(Socialstyrelsen 2018).  

 

Funktionsnedsättning efter stroke 

Stroke är den vanligaste orsaken till permanent funktionsnedsättning hos vuxna i 

industrialiserade länder (De Luca et al. 2017). Vanliga funktionsnedsättningar som kan 

kvarstå efter stroke är halvsidig förlamning, svaghet, synnedsättning och nedsatt förmåga att 

kontrollera blåsa och tarm. En annan vanlig funktionsnedsättning är att helt eller delvis förlora 

förmågan att uttrycka eller förstå tal och skrift (Theofanidis & Gibbon 2016). Nedsatt gång- 

och balansförmåga  samt sväljsvårigheter är andra möjliga restsymtom efter stroke.  Graden 

av bestående funktionsnedsättning varierar vilket gör att förmågan till allmän daglig 

livsföring hos dessa patienter kan variera från självständighet till totalt beroende (Pessah-

Rasmussen 2007). 

  

Det är även vanligt med nedsättning av kognitiva funktioner i efterloppet av stroke. 

Störningar i minne, koncentration, uppmärksamhet och inlärning förekommer ofta hos dessa 

patienter, vilket har påverkan på möjligheten till att leva ett autonomt liv (De Luca et al. 

2017). Många av de funktionsnedsättningar som patienter kan drabbas av efter stroke syns 

inte på utsidan. Detta kan påverka patientens sociala liv, aktivitetsförmåga samt möjlighet till 

att utföra arbete (Lawrence 2010).  

 

Sjuksköterskans ansvar och omvårdnad  

Enligt Svensk Sjuksköterskeförening (2015) är sjuksköterskans kärnkompetenser 

personcentrerad vård, säker vård, informatik, samverkan i team, evidensbaserad vård samt 

förbättringskunskap. Genom att arbeta utifrån dessa sex kärnkompetenser kan vårdens kvalitet 

och säkerhet öka (Svensk sjuksköterskeförening 2015). Socialstyrelsen (2018) 

rekommenderar att vården ska anpassas efter människans enskilda förutsättningar och 

önskemål. Detta leder till individanpassad vård som innebär att sjuksköterskan ska respektera 

specifika behov, integritet, förväntningar samt att patienten ska få vara delaktig. Patientlagen 

(SFS 2014:821) stärker patientens delaktighet genom att hälso- och sjukvård ska utföras i 

samråd med patienten. Sjukvårdspersonal ska även respektera patientens självbestämmande 

och integritet (Patientlagen SFS 2014:821) 

  

Inom strokesjukvården har kontinuitet visat sig vara viktigt för att sjuksköterskor ska kunna 

skapa en god vårdrelation. Planering och struktur är andra viktiga faktorer för att 

sjuksköterskan ska kunna stödja patientens önskemål och förväntningar (Loft et al. 2017). 

Genom att dessutom lära känna varje strokepatient som en enskild individ kan sjuksköterskor 

lättare skapa goda och stödjande relationer (Clarke 2013). Som sjuksköterska inom strokevård 

är det viktigt att identifiera patientens kognitiva och fysiska behov för att omvårdnaden ska 

individanpassas utifrån varje patient. Det är av betydelse att sjuksköterskan visar intresse för 

patientens omvårdnad och rehabilitering (Struwe et al. 2013). 

  

En väl fungerande strokevård resulterar i förbättrad återhämtning hos patienter som drabbats 

av stroke (Kwan et al. 2004). För att bibehålla god kvalitet på strokevården är det viktigt med 

kontinuitet inom organisationen (Struwe et al. 2013). Sjuksköterskan har en betydande roll 

inom all strokevård, från det akuta mottagandet till vård på rehabiliteringsavdelning 

(Theofanidis & Gibbon  2016). En viktig uppgift för sjuksköterskor inom strokevård är att 
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förse patienten med evidensbaserad omvårdnad. God omvårdnad bidrar till positiva 

förutsättningar för strokepatientens framtid (Wilson & Ashcraft 2019). Det är viktigt att 

involvera patienten i både omvårdnad och behandling och som sjuksköterska är det även 

betydelsefullt att informera närstående om patientens nuvarande tillstånd (Theofanidis & 

Gibbon 2016).   

 

Problemformulering 

Stroke är idag en av våra vanligaste sjukdomar och 16 procent av de som drabbas är under 65 

år. Studier visar även att stroke hos vuxna personer i yrkesverksam ålder ökar. Sveriges 

befolkning förväntas bli allt äldre och i takt med detta kommer även människor fortsätta 

arbeta högre upp i åldrarna. Detta leder till att fler yrkesverksamma personer riskerar att 

drabbas av stroke i framtiden. Efter att ha drabbats av stroke kan livet förändras då sjukdomen 

i många fall leder till funktionsnedsättningar som kvarstår. Som sjuksköterska är det därför 

betydelsefullt att arbeta individanpassat för att se den yrkesverksamma patientens enskilda 

behov. Det är av betydelse att belysa patientens upplevelser av livet efter stroke i 

yrkesverksam ålder för att uppnå en ökad kunskap hos sjuksköterskor som möter dessa 

patienter.  

 

Syfte 

Syftet med litteraturstudien var att belysa patienters upplevelser av livet efter stroke i 

yrkesverksam ålder.  
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Metod  

Den metod som användes var en litteraturstudie med systematisk databassökning. I en 

litteraturstudie används tidigare forskning som informationskälla. Material från tidigare 

forskning bearbetas och analyseras utifrån ett bestämt syfte för att sedan kunna sammanställas 

i ett resultat (Polit och Beck 2017).  Litteraturstudien har utformats enligt Polit och Beck’s 

(2017) nio steg. Se figur 1. 

 

 

Figur 1. Polit och Beck’s (2017) nio steg  Fritt översatt. 

 

Litteratursökning  

Enligt steg ett i Polit och Beck’s (2017) nio steg utformades ett syfte utifrån 

problemformulering. I det andra steget valdes relevanta sökord och databaser för att kunna 

utföra en databassökning samt att inklusions- och exklusionskriterier bestämdes.  

 

Inklusions- och exklusionskriterier 

Inklusionskriterierna för litteraturstudien var att de vetenskapliga artiklar som användes skulle 

vara publicerade 2009/01/01-2018/12/31. Ytterligare inklusionskriterier var att artiklarna 

skulle vara peer-reviewed, skrivna på engelska språket och att åldersgruppen på deltagarna 

var mellan 19–64 år. Artiklar som endast behandlade andra perspektiv än patientens samt 

review artiklar exkluderades från litteraturstudien.  

  

1. 

Utforma syfte och 
problemformulering.

2.

Välja databaser och 
sökord.

3.

Databassökning 
genomförs och 

material identifieras.

4.

Material granskas mot 
syftet.

5.

Läsa utvalt material 
mer ingående.

6.

Sortera information 
från utvalt material.

7.

Kritiskt granska utvalt 
material.

8.

Utvalt material 
analyseras och 
struktureras.

9.

Sammanställa och 
kritiskt summera data.
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Databassökning  

De databaser som användes till sökningen var CINAHL, PubMed och PsycINFO. I CINAHL 

finns material inom omvårdnad, i PubMed är materialet fokuserat på omvårdnad, medicin och 

odontologi och i PsycINFO finns material om beteendevetenskap och psykologi (Polit & 

Beck 2017). I CINAHL användes sökord som Major Headings [MH]. Dessa var stroke och 

life experience. Sökord som söktes i fritext var experience och patient perspective. I PubMed 

användes Medical Subject Headings [MeSH] för att genomföra sökningen. Dessa var stroke 

och life change events. Sökorden experience och patient perspective söktes i fritext. I 

PsycINFO användes life experience som Thesaurus. Resterande sökord stroke, experience och 

patient perspective söktes i fritext. I det tredje steget enligt Polit och Beck’s (2017) nio steg 

kombinerades sökorden med den booleska termen AND som avgränsar sökningen genom att 

endast de träffar som innehåller samtliga sökord redovisas (Polit & Beck 2017). När sökorden 

kombinerades med varandra lades även inklusionskriterierna till. Se tabell 1, 2 och 3.  
 

Tabell 1. Databassökning i CINAHL 2019-01-30 

CINAHL Sökord: Antal träffar: Urval 1: Urval 2: Urval 3: 

S1 (MH) Stroke 58 634     

S2 (MH) Life experiences 19 806    

S3 (fritext) Experience 277 042    

S4 (fritext) Patient perspective 37 718    

S5 S1 AND S21 56 15 5 4 

S6 S1 AND S3 AND S41 44 6 (1) 3 3 

Totalt:   21 (1) 8 7 

1 =Peer-reviewed, 2009–2018, 19–64 år. () = Varav interna dubbletter. 
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Tabell 2. Databassökning i PubMed 2019-01-30 

PubMed Sökord: Antal träffar: Urval 1: Urval 2: Urval 3: 

S1 (MeSH) Stroke 119 320    

S2 (MeSH) Life change events 22 054    

S3 (fritext) Experience 599 136    

S4 (fritext) Patient perspective 56 428    

S5 S1 AND S21 36 7 (2*) 3 3 

S6 S1 AND S3 AND S41 21 2 (1) (1*) 0 0 

Totalt:   9 (1) (3*) 3 3 

1 = Peer-reviewed, 2009–2018, 19–64 år. () = Varav interna dubbletter, (*) = Varav externa dubbletter. 

 

Tabell 3. Databassökning i PsycINFO 2019-01-30 

PsycINFO Sökord: Antal träffar: Urval 1: Urval 2: Urval 3: 

S1 (fritext) Stroke 49 861    

S2 (Thesaurus) Life experience 25 375    

S3 (fritext) Experience 547 359    

S4 (fritext) Patient perspective 35 885    

S5 S1 AND S21 39 11 (2*) 6 5 

S6 S1 AND S3 AND S41 29 2 (1*)(1**) 0 0 

Totalt:    13 

(3*)(1**) 

6 5 

1 = Peer-reviewed, 2009–2018, 19–64 år. () = Varav interna dubbletter, (*) = Varav externa dubbletter, (**) = 

Varav interna och externa dubbletter. 

 

Urval 

I litteraturstudien genomfördes tre urval för att identifiera relevanta artiklar som svarade mot 

studiens syfte. Med hjälp av dessa tre urval kunde artiklar som stämde mot studiens syfte samt 

var av god kvalitet identifieras (Polit & Beck 2017). 
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Urval 1  

Enligt steg fyra (Polit & Beck 2017) genomfördes en granskning av relevans utifrån titel och 

abstrakt på totalt 225 artiklar. Detta resulterade i 34 artiklar vars titel och abstrakt svarade mot 

syftet och gick vidare från urval 1. Av dessa var 20 artiklar från CINAHL, 5 artiklar från 

PubMed samt 9 artiklar från PsycINFO. De artiklar som exkluderades var de som enbart 

berörde andra perspektiv än patientens, de som endast berörde andra sjukdomar än stroke 

samt de som var inriktade på enbart personer över 65 år.  

 

Urval 2 

Enligt steg fem och sex i Polit och Beck’s (2017) nio steg granskades relevans av samtliga 34 

artiklar mer ingående och relevant material från artiklarna sorterades ut. Detta gjordes genom 

att författarna kontrollerade om deltagarnas åldrar gick att utläsa i resultatet. De artiklar där 

åldrar kunde utläsas lästes sedan i fulltext. En bedömning gjordes om artiklarnas resultat 

svarade mot syftet. Totalt gick 17 artiklar vidare från urval 2, där 8 artiklar var från CINAHL, 

3 artiklar var från PubMed och 6 artiklar var från PsycINFO. Artiklar som exkluderades var 

sådana där det inte gick att utläsa åldrar samt sådana som inte var skrivna ur ett 

patientperspektiv.  

 

Urval 3 

I steg sju (Polit & Beck 2017) granskades samtliga 17 artiklar med hjälp av Polit och Beck’s 

(2017) “Guide to an Overall Critique of a Qualitative Research Report” och “Guidelines for 

Critiquing Mixed-Methods Studies” för att säkerställa artiklarnas kvalitet. Därefter 

exkluderades två artiklar då de båda saknade granskning av etisk kommitté samt att en av dem 

inte höll tillräckligt hög vetenskaplig nivå. Efter urval 3 kvarstod totalt 15 artiklar. Se bilaga 

1. 

 

Databearbetning 

I steg åtta analyserades data med induktiv ansats och utvalt material strukturerades (Polit & 

Beck 2017). Databearbetningen påbörjades genom att samtliga artiklar skrevs ut i 

pappersform och numrerades från 1–15 för att undvika förväxling. Därefter delades artiklarna 

upp för att läsas enskilt. Artiklarna lästes noggrant för att få en djup förståelse om innehållet. 

Under läsningen färgmarkerades relevanta stycken och citat som svarade mot studiens syfte. 

Därefter byttes artiklarna mellan författarna för att säkerställa att ingen information missats 

och att datan uppfattats enhetligt. Sedan lästes och diskuterades markerat material gemensamt 

och relevanta delar från respektive artikel skrevs ner på lappar med artikelns nummer. 

Därefter sorterades lapparna i olika kombinationer utifrån deras likheter och skillnader för att 

få en tydlig uppfattning av innehållet. Innehållet diskuterades ett flertal gånger för att sedan 

kombineras ihop utifrån liknande innebörd vilket slutligen resulterade i fem teman. Därefter 

gjordes en sammanställning av resultatet enligt det nionde och därmed sista steget i Polit och 

Beck’s (2017) nio steg. 
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Forskningsetiska överväganden  

Samtliga artiklar som användes för att genomföra litteraturstudien var godkända av etisk 

kommitté vilket säkerställer att deltagarna har blivit korrekt behandlade utifrån deras 

rättigheter (Polit & Beck 2017). Genom att manuellt kontrollera att deltagarna fått den 

information som behövts för att kunna ta ett eget beslut om deltagande i studien, så 

säkerställer författarna att de studier som utgör litteraturstudiens resultat har gjorts i enlighet 

med principen om respekt för personen och dennes autonomi (Belmontrapporten 1979). 

Enligt Helsingsforsdeklarationen (2013) är informerat samtycke nödvändigt för att bedriva 

etisk forskning, därför har författarna även kontrollerat att alla deltagare i artiklarna som 

användes till resultatet har givit informerat samtycke till att delta i studien. Enligt Polit och 

Beck (2017) är det ett forskningsbrott att medvetet förfalska eller plagiera innehåll. Det 

innehåll som användes i litteraturstudien har tolkats och bearbetats utan att plagieras. Enligt 

Vetenskapsrådet (2018) ses även undanhållande av resultat som oredlighet i forskning. 

Författarna har inte undanhållit något resultat som varit relevant för litteraturstudiens syfte, 

vilket ökar resultatets trovärdighet. Enligt Polit och Beck (2017) finns det en risk att data 

feltolkas utifrån forskarnas egna erfarenheter, därför togs eventuell förförståelse i beaktning 

för att undvika förvrängning av resultat.  
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Resultat 

Resultatet i litteraturstudien har analyserats utifrån 15 artiklar, 14 kvalitativa och 1 mixed-

method. Artiklarnas geografiska utbredning var Asien (n=1), Europa (n=11) och Oceanien 

(n=3). Analysen av utvalt material resulterade i fem teman: att drabbas av 

funktionsnedsättning, att det sociala livet förändras, att ha ett behov av stöd, att reflektera 

över existentiella frågor och att hantera och acceptera vardagen.  
 

Att drabbas av funktionsnedsättning 

Patienterna upplevde att livet efter stroke präglades av funktionsnedsättningar som hindrade 

utförandet av många dagliga sysslor (Arntzen & Hamran 2016; Hall et al. 2012; Norris et al. 

2012; Pallesen 2014; Simeone et al. 2015; Taule & Råheim 2014) vilket resulterade i en 

upplevelse av att hela livet saktats ner (Arntzen & Hamran 2016; Pallesen 2014; Taule & 

Råheim 2014; Simeone et al. 2015). Patienterna upplevde att funktionsnedsättningar såsom 

huvudvärk, irritation, (Gilworth et al. 2009) trötthet samt minnes- och 

koncentrationssvårigheter påverkade livet (Gilworth et al. 2009; Hall et al. 2012; Lawrence & 

Kinn 2012). I livet efter stroke upplevde patienterna även funktionsnedsättningar av 

emotionell karaktär (Lawrence & Kinn 2012; Sadler et al. 2014; Taule & Råheim 2014; 

Walder & Molineux 2017). Patienterna hade lätt för att bli arga och grät ofta (Sadler et al. 

2014; Taule & Råheim 2014) och upplevde att ilskan och ledsamheten var svår att kontrollera 

och att den kunde utlösas av bagateller (Walder & Molineux 2017; Lawrence & Kinn 2012). 

Svårigheter att kontrollera sitt känsloregister gav patienterna en rädsla av att uppfattas som 

udda (Walder & Molineux 2017). 

 

“...cry at the slightest things or I’ll get angry at the smallest thing” (Walder & Molineux 

2017, s. 625). 

 

Upplevelsen av ett liv med fysiska och psykiska funktionsnedsättningar efter stroke beskrevs 

som en bidragande faktor till negativ uppfattning om den egna kroppen och självkänslan. 

Fysiska funktionsnedsättningar var ofta synliga vilket gav patienterna en upplevelse av skam 

och rädsla över hur de skulle uppfattas av omgivningen (Arntzen & Hamran 2016; Lawrence 

& Kinn 2012; Leahy et al. 2016). Patienter som istället drabbats av kognitiva 

funktionsnedsättningar upplevde däremot att synliga funktionsnedsättningar hade förenklat 

livet och vardagen, då omgivningen lättare hade kunnat se och förstå deras situation (Hall et 

al. 2012; Leahy et al. 2016; Taule & Råheim 2014).  

 

Som en följd av funktionsnedsättningarna upplevde patienterna en känsla av fysisk och 

psykisk desorientering i livet efter stroke (Hall et al. 2012; Lawrence & Kinn 2012; Pallesen 

2014; Taule & Råheim 2014; Thomas et al. 2018; Walder & Molineux 2017). Patienterna 

upplevde att kroppen kändes mer sårbar (Leahy et al. 2016; Pallesen 2014) och förtroendet till 

den egna kroppsliga förmågan upplevdes som nedsatt i livet efter stroke (Pallesen 2014). 

Kroppen upplevdes svag på grund av smärta vilket orsakade kraftlöshet som var svår att leva 

med (Taule & Råheim 2014).  

 

De patienter som på grund av funktionsnedsättningar inte kunde köra bil efter stroke upplevde 

att detta inskränkte en stor del av livet. Patienterna beskrev förmågan att köra bil som en stor 

bidragande faktor till självständighet och frihet i livet (Ahuja et al. 2013; Hall et al. 2012; 
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Taule & Råheim 2014). Patienterna upplevde att ett stort steg i rehabiliteringsprocessen var 

att återfå körförmågan då detta skulle leda till en känsla av att återfå den normalitet de 

upplevde i livet före stroke (Hall et al. 2012). 

 

I livet efter stroke upplevde patienterna att funktionsnedsättningar försvårade möjligheten att 

återgå till arbete (Gilworth et al. 2009; Hall et al. 2012; Lawrence & Kinn 2012; Martinsen et 

al. 2015). När patienterna väl återgick till arbetet upplevde de att funktionsnedsättningarna 

efter stroke framhävdes ytterligare på grund av arbetsplatsens krav, vilket de inte hade upplevt 

lika tydligt i sin hemmiljö. I livet efter stroke upplevde patienterna känslor av utmattning som 

de tidigare inte upplevt på arbetet (Lawrence & Kinn 2012; Taule & Råheim 2014). Som en 

konsekvens av funktionsnedsättningarna upplevde patienterna dessutom att bristfälligt 

självförtroende påverkade förmågan till att kunna utföra arbete (Gilworth et al 2009; Hall et 

al. 2012; Taule & Råheim 2014). En del av patienterna som på grund av 

funktionsnedsättningar inte kunde återgå till sitt tidigare arbete valde att byta sysselsättning. 

Detta skapade viss oro över att behöva möta nya arbetsgivare och att då riskera att bli utsatt 

för diskriminering (Gilworth et al. 2009). En del patienter som på grund av 

funktionsnedsättning inte kunde återgå till arbetet överhuvudtaget upplevde även ekonomisk 

påverkan (Hall et al. 2012; Norris et al. 2012; Sadler et al. 2014). Detta resulterade i att de 

behövde använda sina sparade pengar för att överleva (Sadler et al. 2014), eller att de inte 

längre kunde finansiera sina barns skolgång vilket ledde till skuldkänslor gentemot barnen 

(Norris et al. 2012).  

 

“In my case, I have recovered physically pretty fast. I got a grip on, on that. But 

professionally [doing his tasks at work], I feel that I still have ended up in the second 

division” (Taule & Råheim 2014, s. 2115). 

 

Att det sociala livet förändras 

I livet efter stroke upplevde patienterna att vissa relationer blev stärkta (Leahy et al. 2016; 

Hall et al. 2012) medan andra relationer upplevdes som mer problematiska (Leahy et al. 

2016). Dessa förändringar gällde relationen till både familj, vänner och kollegor (Thomas et 

al. 2018). De patienter som hade barn upplevde hur föräldrarollen förändrades i livet efter 

stroke (Arntzen & Hamran, 2016; Hall et al. 2012; Leahy et al. 2016; Norris et al. 2012; Taule 

& Råheim 2014; Thomas et al. 2018). Några patienter upplevde förbättrad relation till sitt 

barn (Hall et al. 2012) medan andra beskrev hur följder efter stroke gjorde det svårt att leva 

upp till föräldrarollen (Arntzen & Hamran, 2016; Hall et al. 2012; Leahy et al. 2016; Norris et 

al. 2012; Taule & Råheim 2014), exempelvis genom att patienterna upplevde bristande 

tålamod med sina barn (Taule & Råheim 2014; Lawrence & Kinn 2012). Familjen hade en 

stöttande roll som var betydelsefull för rehabiliteringen i livet efter stroke (Ahuja et al. 2013; 

Arntzen & Hamran 2016; Hall et al. 2012; Pallesen 2014; Sadler et al. 2014). Patienterna 

beskrev hur nära anhöriga, till skillnad från omgivningen i övrigt, var de som bidrog med 

störst förståelse, motivation och glädje. Humor beskrevs som ett verktyg som användes inom 

familjen för att göra svåra situationer mer uthärdliga (Arntzen & Hamran 2016). 

 

“[...] At times I get very tired and those at home suffer for it. At those times I do not have 

surplus energy to be a good father or partner” (Arntzen & Hamran 2016, s. 46). 
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Patienterna upplevde förändring i äktenskapet i livet efter stroke där de inte längre upplevde 

sig som make och maka. De kände att de var i en relation där patienten blev beroende av 

vårdande hjälp från sin partner (Quinn et al. 2014) och patienterna upplevde då känslor av att 

vara en belastning för sina anhöriga (Hall et al. 2012; Leahy et al. 2016; Simeone et al. 2015; 

Taule & Råheim 2014). En patient upplevde dock att hjälpen från en nära anhörig bidrog till 

självständighet och att det var otänkbart att ta hjälp från utomstående (Quinn et al. 

2014).  Patienterna uppskattade att anhöriga hjälpte dem med stöttning i det dagliga livet efter 

stroke (Norris et al. 2012; Thomas et al. 2018; Walder & Molineux 2017), men de upplevde 

även olust över att vara beroende av deras hjälp (Norris et al. 2012; Quinn et al. 2014; 

Thomas et al. 2018; Walder & Molineux 2017). Patienterna ville leva sitt liv utan att andra 

skulle behöva anpassa sig efter dem (Norris et al. 2012; Thomas et al. 2018). Vissa patienter 

upplevde känsla av förlorat privatliv när de behövde hjälp med intimhygien och toalettbesök. 

De beskrev även att det kändes svårt att utsätta anhöriga för att behöva hjälpa dem med detta 

(Norris et al. 2012). Patienterna upplevde att de kände lättnad när de återigen kunde vara 

självständiga och därmed underlätta för sina familjemedlemmar (Norris et al. 2012; Taule & 

Råheim 2014). 

 

“ I’d rather just want to be an ordinary person [...] rather than somebody who needs to be 

cared for” (Quinn et al. 2014, s. 1674). 

 

I livet efter stroke upplevde patienterna att det var svårt att behålla vänskapsrelationer över 

tid. De upplevde ett gott stöd av vänner vid den närmsta tiden efter insjuknandet men att detta 

stöd minskade med tiden (Hall et al. 2012). Patienterna upplevde även att de vid vissa 

tillfällen blev annorlunda behandlade av sina vänner vilket skapade känslor av att bli 

förminskad. En patient upplevde att hon blev exkluderad från sitt sociala nätverk på grund av 

att hon drabbats av stroke (Leahy et al. 2016). I livet efter stroke upplevde patienterna även att 

de hade stor benägenhet att dra sig utan och isolera sig från sociala sammanhang och platser 

med mycket människor (Arntzen & Hamran 2016; Lawrence & Kinn 2012; Leahy et al. 2016; 

Pallesen 2014; Taule & Råheim 2014; Walder & Molineux 2017).  

 

“you expect them to understand that you cannot walk so fast and to slow down a little bit but 

they don’t … it’s real life … nobody needs you if you are sick and its very painful” (Leahy et 

al. 2016, s. 674). 

 

Patienter som inte kunde återgå till arbetet upplevde känslor av att förlora en stor del av sitt 

sociala liv (Gilworth et al. 2009; Hall et al. 2012; Walder & Molineux 2017). Detta påverkade 

patienterna känslomässigt i form av förlust av yrkesidentitet (Gilworth et al. 2009; Hall et al. 

2012; Taule & Råheim 2014; Walder & Molineux 2017) och brist på social samvaro (Pallesen 

2014). 

 

Att ha ett behov av stöd 

Patienterna hade önskat att få bättre och mer frekvent uppföljning efter stroke (Hall et al. 

2012; Leahy et al. 2016; Martinsen et al. 2015) och beskrev ett behov av kontakt med 

professionell hjälp som visade intresse för att hjälpa dem att hantera konsekvenserna i livet 

efter stroke (Hall et al. 2012; Martinsen et al. 2015). Vissa patienter upplevde att de själva 

fick försöka ordna hjälp med rehabilitering och att väntetiderna var långa (Walder & 

Molineux 2017). En del upplevde att det stöd som fanns att tillgå räckte för att ge dem en god 
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återhämtning, medan andra patienter inte kunde finna den hjälp med rehabilitering som de 

förväntade sig (Sadler et al. 2014). 

  

Patienterna upplevde även bristfälligt stöd från hälso- och sjukvård gällande möjligheten att 

kunna återgå till arbetet (Gilworth et al. 2009; Sadler et al. 2014). Patienterna var måna om att 

kunna återgå till arbetet, men upplevde svårigheter i att veta hur och när de skulle klara av 

detta utan stöd från hälso- och sjukvården (Gilworth et al. 2009). När patienterna kunde återgå 

till arbetet upplevde de att ett gott stöd från arbetsgivare och kollegor samt möjlighet att 

anpassa arbetsdagen efter förmåga var viktiga faktorer vid återkomst till arbetet (Gilworth et 

al. 2009; Pallesen 2014). 

  

Patienterna upplevde att det stöd som fanns att tillgå inte var anpassat efter deras unga ålder 

(Leahy et al. 2016; Martinsen et al. 2015) och rehabilitering som skedde tillsammans med 

äldre personer kändes komplicerad då deras livssituationer och intressen skiljdes åt. 

Patienterna önskade att uppföljningen hade varit mer anpassad efter deras specifika 

livssituation som kunde innebära att de hade minderåriga barn eller var studenter (Martinsen 

et al. 2015). Patienterna önskade att få prata med andra personer som också överlevt stroke i 

yngre åldrar för att reducera känslor av isolering och ensamhet. Patienterna upplevde till 

exempel oro angående att skaffa barn efter stroke (Leahy et al. 2016). 

 

it would be very interesting for me to talk to a person that had a stroke … that went 

through the same because at that time in the stroke unit all the patients were quite 

elderly patients … there was no one young … now at this stage say a few years even 

down the road … I’d still like to talk to someone young … that maybe had a similar 

stroke whether they found a definite reason … how is the person feeling now … are 

there any tips that we could give each other … to recover better … It’s quite a 

personal thing, if I wanted to have another child, would I be allowed to? (Leahy et 

al. 2016, s. 673) 
  

I livet efter stroke upplevde patienterna att det var betydelsefullt att få dela sin historia 

(Thomas et al. 2018; Walder & Molineux 2017) och att hjälpa andra (Hall et al. 2012). 

Patienterna upplevde att detta hjälpte dem att återskapa sin identitet (Walder & Molineux 

2017) och fungerade i terapeutiskt syfte (Thomas et al. 2018). Patienterna använde sig av 

strategier som var att starta stödgrupper (Hall et al 2012; Walder & Molineux 2017), 

volontärarbeta (Hall et al. 2012) ha föreläsningar, skriva poesi eller kommunicera via sociala 

medier (Walder & Molineux 2017). Ett sätt att kommunicera var genom att patienterna 

startade personliga bloggar och att de läste bloggar av andra personer som överlevt stroke, 

vilket upplevdes skapa ett stödjande nätverk (Thomas et al. 2018).  

 

Att reflektera över existentiella frågor 

Patienterna kände sig ensamma i sina frågor och funderingar kring livet efter stroke (Leahy et 

al. 2016). De uppfattade stroke som en sjukdom som enbart drabbar äldre personer (Leahy et 

al. 2016; Quinn et al. 2014) och upplevde efter insjuknandet känslor av att ha åldrats i 

förtid  (Hall et al. 2012; Leahy et al. 2016; Pallesen 2014). Patienterna funderade över varför 

just de hade drabbats av stroke och sökte efter en förklaring till detta i sina tidigare 

levnadsvanor (Hall et al. 2012; Leahy et al. 2016; Quinn et al. 2014) samt reflekterade över 

att det kändes onormalt att drabbas av stroke i så pass ung ålder (Leahy et al. 2016).  
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“I have to be completely abnormal cause like who on earth at the age of, I think I was 22 or 

23 gets a stroke? It’s something you associate with your granny or your granddaddy” (Leahy 

et al. 2016, s. 672). 

 

I livet efter stroke upplevde patienterna hur de blivit medvetna om att livet kunde förändras på 

ett ögonblick (Lawrence & Kinn 2012) vilket givit dem anledning att reflektera över sin egen 

dödlighet (Hall et al. 2012; Lawrence & Kinn 2012; Simeone et al. 2015). Många upplevde 

även rädsla över att de skulle drabbas av stroke igen (Hall et al. 2012; Lawrence & Kinn 

2012; Pallesen 2014). Patienterna förundrades över sin tidigare förmåga att ta saker för givet 

(Lawrence & Kinn 2012; Taule & Råheim 2014) och kände tacksamhet över att fortfarande 

vara vid liv och att inte sjukdomen gett dem fler eller mer allvarliga funktionsnedsättningar 

(Taule & Råheim 2014; Walder & Molineux 2017). De reflekterade över att det var viktigt att 

uppskatta livet samt att vara tacksam för det man har (Arntzen & Hamran 2016; Hall et al. 

2012; Walder & Molineux 2017). Vissa patienter beskrev hur erfarenheten av att ha drabbats 

av stroke resulterat i positiva förändringar i personlighet och självbild. De upplevde sig ha 

blivit en bättre person efter det de hade gått igenom (Arntzen & Hamran 2016; Lawrence & 

Kinn 2012). 

 

I found the worst thing is ... the devastation it caused just in seconds like that ...you think, “Is 

this it?” (Lawrence & Kinn 2012, s. 3). 

 

Att hantera och acceptera vardagen 

Patienterna upplevde att det var viktigt att tänka positivt i livet efter stroke då en positiv 

attityd upplevdes bidra till motivation för att nå nya mål (Ahuja et al. 2013; Pallesen 2014; 

Simeone et al. 2015; Walder & Molineux 2017; Lawrence & Kinn 2012). Detta gav patienten 

en känsla av kontroll samt upplevelse av mening och hopp inför framtiden (Walder & 

Molineux 2017). För vissa patienter var även religion en betydelsefull faktor som gav dem 

hopp om livet (Hall et al. 2012; Norris et al. 2012). I rehabiliteringsprocessen var det viktigt 

för patienterna att skapa mål som de kunde arbeta för att uppnå (Ahuja et al. 2013; Walder & 

Molineux 2017). Ett viktigt mål för patienterna var att återfå den normalitet de upplevde i 

livet före stroke (Lawrence & Kinn 2012; Thomas et al. 2018). Strävan mot att återigen bli 

självständig sågs som en slags motivation, men patienterna upplevde även en besvikelse när 

de insåg att självständigheten var svår att uppnå (Hall et al. 2012). Vissa patienter upplevde 

en känsla av att det skulle vara svårt att återgå till den personen de upplevde sig vara i livet 

före stroke (Lawrence & Kinn 2012; Taule & Råheim 2014), men kände glädje när de 

återigen kunde klara av sysslor som tidigare varit betydelsefulla för dem (Taule & Råheim 

2014). 

  

“‘As good as it was then, there is another life which could still be as good. It’s going to be 

nothing like your old life probably but it can still be as good’’ (Walder & Molineux 2017, s 

624). 

  

Patienterna beskrev stunder där de såg negativt på framtiden (Taule & Råheim 2014), men 

också hur de med tiden kom till en punkt där de kunde acceptera att de drabbats av stroke och 

hade förmågan att inse att livet trots detta kunde vara positivt (Taule & Råheim 2014; Walder 

& Molineux 2017). Patienterna beskrev hur förmågan att leva det som uppfattades som ett 

gott liv förändrades (Taule & Råheim 2014) och tidigare planer och drömmar om framtiden 
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fick omprioriteras på grund av den plötsliga omställningen efter stroke (Walder & Molineux 

2017). 

 

“The stroke never goes away – I just have to figure out how to live with it” (Thomas et al. 

2018, s. 584). 
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Diskussion 

Litteraturstudiens syfte var att belysa patienters upplevelser av livet efter stroke i 

yrkesverksam ålder. I resultatet framkom fem teman som var att drabbas av 

funktionsnedsättning, att det sociala livet förändras, att ha ett behov av stöd, att reflektera 

över existentiella frågor och att hantera och acceptera vardagen.  

 

Resultatdiskussion 

I resultatet beskrev patienterna hur funktionsnedsättningarna som följde efter stroke hade 

medfört hinder i utförandet av dagliga sysslor vilket orsakade förlust av självständighet. Trots 

att de gjorde vissa framsteg i rehabiliteringen tvingades många inse att de inte skulle klara av 

att komma tillbaka till tidigare funktionsförmåga och yrkeskarriär. På grund av 

funktionsnedsättningarna upplevde patienterna även känslor av skam och rädsla för hur de 

skulle uppfattas av omgivningen. Liknande beskrivningar finns av Valcarenghi et al. (2018) 

som  undersökt det dagliga livet hos patienter med Parkinsons sjukdom. Patienter beskrev en 

daglig kamp för att bevara sin autonomi trots de hinder i vardagen som sjukdomen orsakade. 

Beroendet av andra för att klara av sina sysslor gav upphov till minskad självkänsla. De 

patienter som inte kunde återgå till arbetet på grund av Parkinsons sjukdom beskrev hur 

arbetet tidigare varit en stor del av livet och att inte kunna fortsätta arbeta var även detta en 

källa till sämre självkänsla. Patienterna beskrev även att de skämdes för sina 

funktionsnedsättningar och hur de ibland försökte dölja dem för omgivningen (Valcarenghi et 

al. 2018). 

 

Av resultatet framkom det att patienterna upplevde förändrade roller i relationer, så väl i 

föräldrarollen som i äktenskapet. Patienter som hade barn beskrev hur föräldrarollen var svår 

att leva upp till efter stroke. Detta stärks av Ravenek et al. (2017) som beskriver hur yngre 

patienter som drabbats av Parkinsons sjukdom upplevde att roller inom familjen blev 

signifikant förändrade på grund av sjukdomen. Patienterna förklarade hur varje roll inom 

familjen hade specifika funktioner som utgjorde en del av ens identitet. På grund av följderna 

efter Parkinsons sjukdom upplevde patienterna att identiteten hotades av att inte kunna leva 

upp till dessa funktioner. Rollen som förälder förändrades och en patient förklarade detta 

genom att beskriva hur förmågan att leka med barnen var förlorad (Ravenek et al. 2017). 

 

I resultatet påvisades det att sjukdomen och de medförda funktionsnedsättningarna efter 

stroke resulterade i utanförskap och isolering från sociala sammanhang. Detta styrks av 

Merritt et al. (2017) som beskriver hur män under 45 år anpassat sig till livet efter hjärtinfarkt. 

Sjukdomen hade givit patienterna en benägenhet att dra sig tillbaka från sociala aktiviteter 

och nöjen som varit uppskattade innan insjuknandet i hjärtinfarkt (Meritt et al. 2017).  

 

I resultatet framgick patienternas reflektioner över det stöd som fanns att tillgå efter att ha 

drabbats av stroke, vilket inte sågs som anpassat efter deras unga ålder. Detta styrks av 

Valcarenghi et al. (2018) som beskriver hur patienter med Parkinsons sjukdom upplevde att 

vårdpersonal inte anpassade sig efter deras ålder. Patienterna beskrev en förståelse i att fler 

äldre drabbas av sjukdomen och därmed blir dessa patienter huvudfokus inom rehabilitering. 

Trots detta hade patienterna en önskan om att rehabiliteringen även kunde fokusera på yngre 

patienter, eftersom dessa patienter också drabbas av sjukdomen. När rehabiliteringen inte var 

anpassad till yngre patienter skapades känslor av att inte passa in och vården upplevdes inte 
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som anpassad efter varje enskild individ (Valcarenghi et al. 2018). Enligt Svensk 

sjuksköterskeförening (2017) är sjuksköterskans specifika kompetens omvårdnad och allt 

arbete ska utföras enligt ett etiskt förhållningssätt. Sjuksköterskan ska arbeta personcentrerat 

med respekt för patientens självbestämmande, integritet och värdighet där patienten ses som 

en unik person med enskilda behov och förväntningar (Svensk sjuksköterskeförening 2017). 

 

I resultatet framkom det att patienterna hade ett behov av att dela erfarenheter med andra 

personer som var i samma situation och ålder. Det ansågs även vara betydelsefullt att få dela 

med sig av sin historia genom olika strategier, exempelvis via sociala medier, vilket bidrog till 

återskapande av identitet. Detta styrks av Merritt et al. (2017) som beskrev att patienterna som 

drabbats av hjärtinfarkt önskade komma i kontakt med jämnåriga som överlevt samma 

sjukdom, då äldre personer med samma historia inte sågs som kapabla att förstå deras 

situation fullt ut. Resultatet från litteraturstudien styrks även av Ghafari et al. (2015) som 

undersökte patienters upplevelser av att anpassa sig till livet med Multipel Skleros [MS]. 

Patienterna som hade drabbats av MS beskrev hur sociala interaktioner, exempelvis genom att 

delta i kurser, hjälpte dem att finna motivation. Samspel med andra deltagare i kursen gav 

patienterna hopp om att kunna hantera livet med MS (Ghafari et al. 2015). 

 

I resultatet framgick det att patienterna uppfattade stroke som en sjukdom som enbart drabbar 

äldre personer. De reflekterade över hur det kändes onormalt att drabbas av stroke i ung ålder 

och att de upplevde känslor av att ha åldrats i förtid. Detta styrks av Allison och Campbell 

(2009) som undersökte upplevelser hos yngre män som drabbats av hjärtinfarkt. Dessa 

patienter beskrev hur de hade svårt att förlika sig med att ha drabbats av hjärtinfarkt då även 

denna sjukdom var förknippad med att mest drabba människor i högre ålder (Allison & 

Campbell 2009). Resultatet från litteraturstudien kan även jämföras med Eilertsen et al. 

(2010) som undersökte äldre kvinnors erfarenheter av återhämtning efter stroke. Patienterna 

beskrev hur de med tiden accepterade sina funktionsnedsättningar som en del av det naturliga 

åldrandet istället för att härleda dem till att vara direkt orsakade av stroke. Även Faircloth et 

al. (2004) beskriver hur äldre patienter såg sitt insjuknande i stroke som en mer naturlig del av 

livet och något de kunde förvänta sig att drabbas av i högre ålder. Äldre patienter beskrev att 

de hade lägre krav på sin funktionsförmåga efter stroke och hade lättare att acceptera att 

kroppen inte längre fungerade som när de var yngre (Faircloth et al. 2004). 

 

I resultatet beskrev patienterna att positiv motivation och målsättning var viktiga faktorer som 

påverkade rehabiliteringsprocessen. En positiv attityd ansågs vara gynnsam för att känna hopp 

om framtiden. Detta styrks av Ghafari et al. (2015) som beskriver hur patienter som drabbats 

av MS förklarade att det var viktigt att upprätthålla hopp om livet trots de svårigheter som 

livet med MS hade inneburit. Patienterna använde sig av olika strategier för att återfå 

positivitet i livet, exempelvis genom att umgås med andra människor och att hitta ny 

motivation. Många patienter förklarade även att de jämförde sig med andra personer som 

också hade MS eller annan sjukdom och upplevde då att de var i en bättre situation än andra. 

Detta hjälpte patienterna att hantera sjukdomen och få mer hopp om livet (Ghafari et al. 

2015). 
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Metoddiskussion 

De sökorden som användes till litteraturstudien sågs som lämpliga då syftet var att belysa 

patienters upplevelser. Sökorden stärker litteraturstudiens validitet eftersom kombination av 

dessa åstadkom den information som författarna önskade finna utifrån syftet. I samtliga 

databaser genomfördes en kombinationssökning med sökorden “stroke”, “experience” och 

“patient perspective” för att utesluta förlust av relevanta artiklar till studiens syfte. Denna 

sökning resulterade i ett antal nya unika träffar i en av databaserna, vilket har ökat 

litteraturstudiens trovärdighet då mer relevant information inkluderats resultatet. En svaghet 

var dock att vissa sökord söktes utan trunkering, vilket kan ha orsakat bortfall av relevanta 

artiklar i sökningen. En kombinationssökning av “stroke”, “life experiences”/”life change 

events”, “adult” och “middle age” genomfördes i samtliga databaser för att undvika bortfall 

av relevanta artiklar som svarade mot studiens syfte. Denna sökning visade sig inte tillföra 

några nya unika träffar som var relevanta för studiens syfte och därmed redovisades inte dessa 

sökningar i litteraturstudiens metod. 

  

I urvalsprocessen upptäcktes det att ett antal artiklar som stämde mot studiens syfte även 

behandlande andra perspektiv än patientens eller innehöll deltagare med åldrar även över 64 

år. Författarna gick noggrant igenom dessa artiklar för att kontrollera om det gick att särskilja 

åldrar samt patientperspektiv från andra perspektiv. Ett hinder som uppstod var att de artiklar 

där det inte tydligt gick att särskilja dessa faktorer inte kunde användas till litteraturstudien. 

Detta kan ha medfört att relevant information för litteraturstudiens syfte föll bort. 

  

Litteraturstudiens resultat har i övervägande del analyserats utifrån kvalitativ data. Enligt Polit 

och Beck (2017) är intervjuer den vanligaste typen av datainsamling för kvalitativ metod och 

genom intervjuerna får forskaren mer djupgående fakta än vid kvantitativ metod. Intervjuer 

ger utrymme för informanterna att tala fritt om sina upplevelse. Detta ses som en styrka 

eftersom litteraturstudiens syfte var att belysa patienters upplevelser. En artikel som användes 

till litteraturstudiens resultat var av mixed-method. Enligt Polit och Beck (2017) är styrkan 

med mixed-method att kvalitativ och kvantitativ data interagerar och skapar ett större resultat. 

Dock ses en svaghet i överförbarheten i den artikel som användes till resultatet eftersom den 

kvantitativa delen endast innefattade sex deltagare. En annan artikel som användes till 

litteraturstudiens resultat var en textanalys av personliga bloggar skrivna av patienter. 

Textanalys innebär att ingen personlig kontakt sker vilket kan leda till att risk för feltolkning 

av datan ökar och kan ses som en svaghet i resultatets trovärdighet. En styrka kan däremot ses 

i att datan som används till resultatet är skriven utan yttre påverkan hos deltagarna, något som 

skulle kunna ske i en intervjusituation. 

  

Studierna var gjorda i Europa, Oceanien och Asien. Flera av de europeiska artiklarna var från 

Norge och Danmark vilket ses som en styrka då vård i dessa länder kan antas vara jämförbar 

med svensk vård. Studien från Indonesien skiljde sig från resterande artiklar på grund av en 

betydande skillnad i socioekonomisk och kulturell bakgrund hos deltagarna. I resultatet sågs 

dock flera likheter med de andra artiklarna trots markanta skillnader i levnadsstandard vilket 

kan anses stärka resultatets överförbarhet. 

  

Allt material som användes till resultatet har analyserats både enskilt och gemensamt av 

litteraturstudiens båda författare. Att två författare gemensamt analyserat och diskuterat 

material ses som en styrka då det leder till ökad trovärdighet i studiens resultat. Samtliga 

artiklar som användes till litteraturstudiens resultat var skrivna på engelska vilket inte är 
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författarnas modersmål. På grund av detta har lexikon använts för att säkerställa att data har 

tolkats riktigt. Trots detta kan inte författarna bortse från att det finns en risk för att 

feltolkning kan ha uppstått vilket kan se som en svaghet för litteraturstudien. Enligt Polit och 

Beck (2017) bidrar citat med äkthet i texten, därav användes detta i litteraturstudiens resultat. 

För att undvika felaktig översättning av citat har dessa redovisats på originalspråk i resultatet.  
 

Klinisk betydelse 

En ökad kunskap om patienter som drabbats av stroke i yrkesverksam ålder ger 

sjuksköterskan bättre förutsättningar att kunna individanpassa vården utifrån varje patients 

unika situation. Kunskap om patientens specifika situation är betydelsefullt för att 

sjuksköterskan ska kunna bidra med trygghet, patientsäkerhet och information som är formad 

utifrån patientens behov. För att kunna skapa en värdig vårdkontakt bör även annan 

vårdpersonal utöver sjuksköterskor ha kunskap om patientens enskilda upplevelser. Detta 

leder till bättre teamsamverkan där alla professioner utgår från patienten och dess individuella 

behov. Sjuksköterskor och annan vårdpersonal bör få ökad medvetenhet om vikten av 

individanpassad vård för att kunna erbjuda rättvis vård utifrån mänskliga rättigheter. En 

individanpassad vård främjar den enskildes patientens motivation vilket underlättar i 

rehabiliteringsprocessen och fungerar som en bidragande faktor till ökat välbefinnande hos 

patienten. 
 

Förslag till fortsatt forskning 

Forskning kring patienter som drabbats av stroke i yrkesverksam ålder är bristande. Den 

forskning som finns idag fokuserar i många fall på hur livet efter stroke upplevs generellt 

utifrån ett stort åldersintervall bland patienterna. Mer forskning som fokuserar på en homogen 

grupp, exempelvis enbart patienter i yngre ålder, är önskvärt då detta hade givit ett tydligare 

resultat. Mer forskning från nordiska länder om detta område hade varit lämpligt då det efter 

litteratursökningen visade sig att ingen av de studier som endast innehöll patienter i 

yrkesverksam ålder var från Norden.  En annan intressant infallsvinkel på forskning hade varit 

att jämföra upplevelser hos patienter i två olika åldersgrupper, för att få en tydlig uppfattning 

om det finns signifikanta skillnader relaterat till ålder eller inte.  

 

Slutsats 

Litteraturstudiens syfte var att belysa patienters upplevelser av livet efter stroke i 

yrkesverksam ålder. Livet efter stroke innebar stora förändringar där patienterna fick lära sig 

leva med fysiska eller kognitiva funktionsnedsättningar vilket i många fall resulterade i 

utanförskap och stor påverkan på det dagliga livet. Patienterna efterfrågade ett bättre stöd från 

hälso- och sjukvård efter stroke då det inte upplevdes anpassat efter patienternas livssituation 

och ålder. Oavsett tillstånd så påverkas livet av att drabbas av svår sjukdom tidigt i livet, 

vilket leder till stor påverkan på vardagen. Genom att belysa patienters enskilda upplevelser 

utifrån var de befinner sig i livet kan sjuksköterskan få en ökad medvetenhet om vikten av att 

individanpassa vård och omsorg. När sjuksköterskan identifierar patientens specifika behov 

optimeras chansen att patientens förväntningar av vård uppfylls vilket verkar hälsofrämjande 

och bidrar till ett ökat välbefinnande hos patienten. 
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Författare, land, år och titel Syfte Metod Resultat 

Ahuja, S., Clark, S., Morahan, 

E., Ono, M., Mulligan, H. & 

Hale, L.  

 

Land: Nya Zeeland  

 

År: 2013 

 

Titel: ”The journey to 

recovery: experiences and 

perceptions of individuals 

following stroke” 

 

Att identifiera och diskutera 

upplevelser, uppfattningar och 

utmaningar hos personer som 

haft stroke för att stärka hälso- 

och sjukvårdspersonalens 

insikt i rehabilitering.  

Metod: Kvalitativ metod 

 

Urval: Strategiskt urval 

 

Datainsamling: Semi-strukturerade intervjuer 

 

Antal deltagare: 10 män och 1 kvinna som var 

mellan 42–72 år 

 

Bortfall: 0 

Rehabiliteringsprocessen efter 

stroke är långvarig och individuell. 

Deltagarna beskrev att det är en 

pågående resa för att upptäcka sitt 

nya ”jag” efter stroke. De 

upplevde att det är utmanande att 

klara dagliga aktiviteter. 

Deltagarna upplevde både känslor 

av frustration, men även att de 

behöver vara motiverade för att 

hjälpa sig själva.   

Arntzen, C. & Hamran, T.  

 

Land: Norge 

 

År: 2016 

 

Titel: ”Stroke survivors’ and 

relatives’ negotiation of 

relational and activity changes: 

A qualitative study” 

 

Att undersöka 

strokeöverlevare och deras 

släktingars hantering av 

förändring i relationer och 

aktiviteter i den långsiktiga 

vardagen och dess betydelse 

för upplevelser av framsteg 

och välbefinnande.  

Metod: Kvalitativ metod 

 

Urval: Strategiskt urval 

 

Datainsamling: Retrospektiva djupgående 

intervjuer. Strokeöverlevare och släktingar 

intervjuades separat 

 

Antal deltagare: 6 män och 3 kvinnor som var 

mellan 39–72 år samt deras 12 släktingar 

 

Bortfall: 0 

Stroke orsakade utmaningar och 

problem i relationer och familjeliv. 

Deltagarna upplevde att 

positionerna som 

familjemedlemmarna tidigare haft 

blev förändrande efter stroke.  

Resultatet visar att individuell 

förmåga, attityd och familjens 

historia är viktiga faktorer relaterat 

till framsteg och välbefinnande.  

 

 

  

 

Bilaga 1. Artikelmatris 



 

 

 

Författare, land, år och titel Syfte Metod Resultat 

Gilworth, G., Phil, M., Cert, 

A.,Sansam, K. & Kent, R. 

 

Land: Storbritannien 

 

År: 2009  

 

Titel: ”Personal experiences of 

returning to work following 

stroke: An exploratory study” 

 

Att undersöka förväntningar 

och upplevelser av processen 

att återgå till arbetet genom 

individuella intervjuer med 

personer som är i olika faser 

av sin återhämtning. 

Metod: Kvalitativ metod 

 

Urval: Strategiskt urval 

 

Datainsamling: Semi-strukturerade, djupgående 

intervjuer 

 

Antal deltagare: 7  män och 6 kvinnor som var 

mellan 24–64 år.  

 

Bortfall: Författarna använde sig av en urvalsram 

som delades upp i åldrar och kön för att hitta 

deltagare. Författarna lyckades inte hitta en 

passande deltagare som var man under 50 år 

Deltagarna beskrev kvarstående 

symtom som påverkade 

arbetsförmågan, till exempel 

minnes- och 

koncentrationssvårigheter. 

Deltagarna hade en vilja att återgå 

till arbete, men det var svårt att 

veta när de var redo samt om de 

skulle klara av sitt tidigare arbete. 

De beskrev bristande 

självförtroende som en påverkande 

faktor. Deltagarna reflekterade 

över möjligheten att byta arbete 

eller att förtidspensioneras.  

Hall, A., Grohn, B., Nalder, E., 

Worrall, L.& Fleming, J. 

 

Land:  Australien 

 

År: 2012 

 

Titel: ”A Mixed Methods 

Study of the Experience of 

Transition to the Community 

of Working-Aged People with 

Non-Traumatic Brain Injury” 

 

Att undersöka 

övergångsupplevelser hos 

individer med icke traumatisk 

hjärnskada. 

Metod: Mixed-method 

 

Urval: Strategiskt urval 

 

Datainsamling: Semi-strukturerade, djupgående 

intervjuer och självskattningsformulär 

 

Antal deltagare: 3 män och 3 kvinnor som var 

mellan 31–56 år 

 

Bortfall:  0 

Resultatet visar att 6 månader efter 

utskrivning hade deltagarna 

fortsatta svårigheter i livet relaterat 

till sin prestationsförmåga. Detta 

innefattade arbete, bilkörning, att 

behöva anpassa sig till fysiska och 

kognitiva förändringar samt att 

leva med rädsla att återinsjukna. 

Resultatet från de kvalitativa 

intervjuerna var förenligt med 

resultatet från de kvantitativa 

självskattningsformulären.  

 



 

 

 

Författare, land, år och titel Syfte Metod Resultat 

Lawrence, M. & Kinn, S.  

 

Land: Storbritannien  

 

År: 2012 

 

Titel: ”Determining the 

Needs, Priorities, and Desired 

Rehabilitation Outcomes of 

Young Adults Who Have Had 

a Stroke” 

 

Att få förståelse för unga 

vuxnas upplevelser av stroke 

och efterföljande 

rehabiliteringsbehov, 

prioriteringar och önskade 

resultat.  

Metod: Kvalitativ metod. Longitudinell design 

 

Urval: Strategiskt urval 

 

Datainsamling: Ostrukturerade intervjuer som 

analyserades med fenomenologi 

 

Antal deltagare: 10 personer som var mellan 37–

54 år.  

 

Bortfall: 5 informanter deltog inte i samtliga 

intervjutillfällen 

Upplevelsen av stroke beskrevs av 

de unga vuxna som förkroppsligad 

förvirring. Deltagarna beskrev en 

känsla av att behöva nyorientera 

sig själva för att återfå förståelse 

för sin världsbild. Deltagarna 

beskrev även att de uppfattade sin 

kropp och personlighet som 

annorlunda jämfört med tidigare 

och att dem plötsligt blev 

medvetna om sin dödlighet. 

Leahy, D., Desmond, D., 

Coughlan, T. , O’Neill, D. & 

Collins, R.  

 

Land: Irland 

 

År: 2016 

 

Titel: ”Stroke in young 

women: An interpretative 

phenomenological analysis” 

 

Att undersöka upplevelsen av 

stroke bland unga kvinnor på 

Irland. 

Metod: Kvalitativ metod. Fenomenologisk design 

 

Urval: Strategiskt urval 

 

Datainsamling: Semi-strukturerade intervjuer 

 

Antal deltagare: 12 kvinnor som var mellan 20–48 

år.  

 

Bortfall: 16 personer tillfrågades varav 13 svarade 

ja. 1 man exkluderas på grund av att forskarna ville 

ha en homogen grupp av deltagare, alltså endast 

kvinnor 

Resultatet visar fyra teman: Stroke 

är en sjukdom för äldre, identitet 

efter stroke, önskan om 

kamratstöd och effekten på 

relationer. Deltagarna tog först 

inte sina symtom på allvar och 

upplevde att inte heller 

vårdpersonal gjorde detta relaterat 

till deras unga ålder. Deltagarna 

upplevde efter stroke känsla av 

identitetsförlust, isolering och 

förändringar i sociala relationer.  

 



 

 

 

Författare, land, år och titel Syfte Metod Resultat 

Martinsen, R. Kirkevold, M. & 

Sveen, U. 

 

Land: Norge 

 

År: 2015 

 

Titel: ”Young and Midlife 

Stroke Survivors’ Experiences 

With the Health Services and 

Long-Term Follow-Up Needs” 

 

Att upptäcka unga och 

medelålders strokeöverlevares 

upplevelse av hälso- och 

sjukvård och att identifiera 

deras långsiktiga 

uppföljningsbehov.  

Metod: Kvalitativ metod. Hermeneutisk 

fenomenologisk design 

 

Urval: Strategiskt urval 

 

Datainsamling: Djupgående intervjuer 

 

Antal deltagare: 11 män och 5 kvinnor som var 

mellan 21–67 år.  

 

Bortfall: 0 

Två primära teman uppkom: svårt 

att nå hälso- och sjukvård och brist 

på personlig uppföljning. 

Deltagare hade svårt att få kontakt 

med sjukvård för att få stöd i 

rehabilitering och upplevde att det 

tog lång tid att få återkoppling. 

Deltagarna upplevde även 

bristfällig individuell uppföljning 

efter utskrivning.  

Norris, M., Allotey, P. & 

Barrett, G.  

 

Land: Indonesien 

 

År: 2012 

 

Titel: ”‘It burdens me’: the 

impact of stroke in central 

Aceh, Indonesia” 

Att undersöka subjektiva 

upplevelser av stroke i 

Acehprovinsen. 

Metod: Kvalitativ metod. Etnografisk och 

fenomenologisk design 

 

Urval: Strategiskt urval 

 

Datainsamling: Djupgående intervjuer 

 

Antal deltagare: 4 män och 7 kvinnor som var 

mellan 32–69 år 

 

Bortfall: 0 

Deltagarna upplevde att stroke 

orsakade ett stort avbrott i livet 

och att de fick kämpa med att 

återfå balansen. Deltagarna 

upplevde svårigheter i det dagliga 

livet och där de blev beroende av 

hjälp från andra. Upplevelsen av 

att inte kunna arbeta var 

problematisk både individuellt och 

för familjen.  

 



 

 

 

Författare, land, år och titel Syfte Metod Resultat 

Pallesen, H.  

 

Land: Danmark 

 

År: 2014 

 

Titel: ”Body, coping and self-

identity. A qualitative 5-year 

follow-up study of stroke” 

 

Att identifiera hur individer ser 

på sig själva, uppfattar 

funktionsnedsättningar och 

hanterar livet efter stroke. 

Metod: Kvalitativ metod 

 

Urval: Strategiskt urval 

 

Datainsamling: Semi-strukturerade intervjuer 

 

Antal deltagare: 10 män och 5 kvinnor som var 

mellan 42–84 år.  

 

Bortfall: 0 

Deltagarna upplevde att de även 

lång tid efter stroke behövde 

hantera konsekvenserna, men att 

de hade lättare att acceptera 

situationen än när de insjuknade. 

De behövde arbeta med 

förändringar i sin identitet och i 

livet i övrigt. Deltagarna upplevde 

sig inte vara annorlunda jämfört 

med andra men de behövde ta till 

andra metoder för livet.  

Quinn, K. Murray, C. & 

Malone, C.  

 

Land: Storbritannien 

 

År: 2014 

 

Titel: ”The experience of 

couples when one partner has a 

stroke at a young age: an 

interpretative 

phenomenological analysis” 

Att undersöka den delade 

upplevelsen hos par när ena 

parten har haft stroke i ung 

ålder. 

Metod: Kvalitativ metod 

 

Urval: Strategiskt urval 

 

Datainsamling: Semi-strukturerade intervjuer som 

tolkades med fenomenologisk analys 

 

Antal deltagare: 7 män och 1 kvinna som var 

mellan 36–61 år samt deras partners 

 

Bortfall: 0 

Patienterna försökte länge förstå 

meningen med stroke och varför 

de hade drabbats. Patienterna 

upplevde förändring i deras roller i 

relationen som påverkade livet då 

patientens partner upplevdes som 

en vårdare. Patienterna upplevde 

att deras identitet blev förändrad.  

 



 

 

 

Författare, land, år och titel Syfte Metod Resultat 

Sadler, E., Daniel, K., Wolfe, 

C. & McKevitt, C.  

 

Land: Storbritannien 

 

År: 2014 

 

Titel: ”Navigating stroke care: 

the experiences of younger 

stroke survivors” 

 

Att utreda hur yngre 

strokeöverlevare upplever 

strokeanpassad vård samt vilka 

verktyg individerna använder 

sig av för att anpassa sig till 

livet efter stroke.  

Metod: Kvalitativ metod 

 

Urval: Strategiskt urval 

 

Datainsamling: Semi-strukturerade intervjuer 

 

Antal deltagare: 19 män och 12 kvinnor som var 

mellan 24–62 år 

 

Bortfall: 0  

Efter utskrivning från sjukhus 

hade deltagarna fortsatt behov av 

professionell hjälp, men en stor del 

av deltagarna upplevde att hjälpen 

var begränsad eller otillgänglig. 

Deltagarnas sociala, kulturella och 

ekonomiska bakgrund påverkade 

deras upplevelser av vård samt 

återhämtningsprocessen. 

Simeone, S., Savini, S., 

Cohen, M., Alvaro, R. & 

Vellone, E. 

 

Land: Italien 

 

År: 2015 

 

Titel: ”The experience of 

stroke survivors  three months 

after being discharged  home: 

A phenomenological 

investigation” 

 

Att beskriva upplevelsen hos 

strokeöverlevare tre månader 

efter utskrivning. 

Metod: Kvalitativ metod. Fenomenologisk design 

 

Urval: Konsekutivt urval 

 

Datainsamling: Semi-strukturerade intervjuer 

 

Antal deltagare: 12 män och 3 kvinnor som var 

mellan 34–85 år 

 

Bortfall: 0 

Deltagarna beskrev livet som 

förändrat efter stroke. De hade 

starka minnen från när de 

insjuknade och upplevde rädsla av 

minnena. Livet saktades ner på 

grund av kroppsliga och kognitiva 

nedsättningar. Deltagarna 

upplevde lättnad över en positiv 

rehabilitering, men kände sig även 

som en belastning för sina 

anhöriga.   

 



 

 

 

Författare, land, år och titel Syfte Metod Resultat 

Taule, T & Råheim, M.  

 

Land: Norge 

 

År: 2014 

 

Titel: ”Life changed 

existentially: a qualitative 

study of experiences at 6–8 

months after mild stroke” 

 

Att upptäcka strokeöverlevares 

upplevelser av att leva med 

mild stroke efter tidigt insatt 

rehabilitering i hemmet. 

Metod: Deskriptiv kvalitativ metod 

 

Urval: Strategiskt urval 

 

Datainsamling: Semi-strukturerade intervjuer 

 

Antal deltagare: 10 personer tillfrågades varav 8 

personer, 4 män och 4 kvinnor som var mellan 45–

80 år deltog i studien  

 

Bortfall: 2 personer 

Deltagarna upplevde att 

konsekvenserna efter stroke 

påverkade det vardagliga och 

sociala livet. Deltagarna 

reflekterade över varför de hade 

drabbats av stroke. Deltagarna 

upplevde dock tacksamhet över att 

inte ha drabbats värre än de 

gjorde. Kroppen kändes förändrad 

jämfört med tidigare och 

deltagarna kände förlust av 

kroppslig kontroll som orsakade 

frustration. Deltagarna upplevde 

bristande självkänsla.  

Thomas, C., Allison, R. & 

Latour, J.  

 

Land: Storbritannien/USA 

 

År: 2018 

 

Titel: ”Using blogs to explore 

the lived-experience of life 

after stroke: “A journey of 

discovery I never wanted to 

take” 

Att undersöka upplevelsen hos 

strokeöverlevare via deras 

bloggar samt att upptäcka 

vilken roll bloggen har i 

strokeöverlevarens liv.  

Metod: Kvalitativ metod. Fenomenologisk design 

 

Urval: Strategiskt urval 

 

Datainsamling: Textanalys utifrån bloggar 

 

Antal deltagare: 10 personer tillfrågades via mail 

varav 8 personer, 3 män och 5 kvinnor, deltog   

 

Bortfall: 2 personer på grund uteblivet svar på mail 

Två teman uppkom: inre 

relationen med sig själv, där det 

beskrevs hantering av följder efter 

stroke och emotionell påverkan.  

Det andra temat var yttre 

relationen med världen där det 

beskrevs betydelsen av relationer, 

rehabilitering och meningen med 

att starta bloggen.  

 



 

 

 

Författare, land, år och titel Syfte Metod Resultat 

Walder, K & Molineux, M. 

 

Land: Australien 

 

År: 2017 

 

Titel: ”Re-establishing an 

occupational identity after 

stroke – a theoretical model 

based on survivor experience” 

 

Att rapportera hur 

strokeöverlevare anpassar sig 

till livet efter stroke. 

Metod: Kvalitativ metod med grounded theory 

 

Urval: Strategiskt urval 

 

Datainsamling: Djupgående intervjuer 

 

Antal deltagare: 2 män och 4 kvinnor som var 

mellan 34–76 år 

 

Bortfall: 0 

Patienterna behövde starta en 

process för att återuppta identitet 

som innefattade samspel med 

jaget, omgivningen och 

verkligheten av livet. Samspelet 

med jaget innehöll självförtroende, 

motivation och påverkan. 

Omgivningen handlade om familj 

och vänner samt samhälle. 

Verkligheten av livet innefattade 

verkligheten före stroke, av stroke 

och framtiden efter stroke.  

 


