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Sammanfattning 

 

Bakgrund:  Stroke är en av de vanligaste folksjukdomarna som kan drabba unga och 

äldre och är en av de vanligaste dödsorsakerna i Sverige. Varje år insjuknar 

ca 30 000 svenskar i stroke varav ungefär 8 000 avlider. Att drabbas av 

stroke innebär också ofta rollförändringar när det gäller roller i hemmet, på 

arbetet också vidare. Detta i sin tur ställer höga krav på samhället och 

närstående. Vård av personer med stroke har stor tonvikt på omvårdnad, som 

ska grunda sig på vetenskap och beprövad erfarenhet, samt finna 

omvårdnadsinsatser som är anpassade efter patientens behov. 

Syfte: Syftet med studien var att beskriva patienters upplevelser av det dagliga livet 

efter stroke. 

Metod: Litteraturöversikt är baserad på tio vetenskapliga artiklar varav nio var 

kvalitativa medan en hade mixad metod. Vid datainsamlingen användes 

databaserna CINHAL complete, Medline och Pubmed. Sökningen 

begränsades med Peer reviewed, abstract och full text samt en avgränsning 

mellan år 2004 till 2016 

Resultat: 
Fem teman och två sub-teman identifierades: 1. Upplevelser av den 

förändrade kroppen, 2. Upplevelser av hinder i praktiska aktiviteter, 3. 

Upplevelser av förändringar i det sociala livet med två sub-teman: Social 

interaktion och Hinder som begränsar deltagandet i sociala aktiviteter, 4. 

Självuppfattning och emotionella upplevelser samt 5. Upplevelser i nära 

relationer. 

 

Diskussion: Metodens styrkor och svagheter diskuteras. Resultatet diskuterades utifrån 

Roys adaptionsmodellens fyra adaptiva funktionsområden: fysiologiska 

funktioner, självuppfattning, rollfunktioner samt relationer och 

samhörigheter samt konsensus begreppet människa och andra studier. 
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Abstract 

 

Background: 
Stroke is one of the most common diseases that can affect both young and 

older people. This disease is one of the most common causes of death in 

Sweden.  Every year almost 30 000 of the population becomes diagnosed 

with stroke of which 8000 die as a result. When a person is affected by 

stroke, different stages in life changes such as the role the individual has or 

bares at home, at work, at school and many more. This disease can 

sometimes create a higher demand on the society, family members and even 

the people in your surroundings. The role of a healthcare professional in 

caring for people with stroke is to have emphasis on care which must be 

based on scientific and proven experience and have a nursing intervention 

that is suitable for the patient’s needs. 

 

Aim: 
To describe patients’ experiences of everyday life after stroke 

Method: Literature review was based on ten scientific articles of which nine have 

qualitative design and one uses mixed method design. Data were collected 

through the databases CINAHL complete, Medline and Pubmed. The 

searching of data was limited with peer reviewed, abstract, full text and a 

limitation between the year of 2004 and 2016. 

Results: Five main themes and two sub-themes were identified: 1. Experience of 

changed body, 2. Experiences of barriers in practical activities, 3. 

Experiences of changes in the social life with two sub- themes: Social 

interaction and Barriers limiting participation in social activities, 4. self- 

concept and emotional experiences and 5. Experience in close relationships. 

Discussion: The methods strength and weakness were discussed. The results were 

discussed based on Roy adaptations model’s four adaptive modes 

(physiological needs, self-concept, role function and interdependence) and 

consensus concept of person and other studies. 
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1. Inledning 

Vi fick inspiration av att skriva uppsatsen på grund av en äldre kvinna som en av oss vårdade. 

Denna person klarade sig bra innan hon drabbades av stroke, men hennes liv förändrades efter 

sjukdomen, från att ha en aktiv vardag till en passiv vardag där hon var beroende av 

vårdpersonalens hjälp. Stroke är en av de vanligaste folksjukdomarna som kan drabba unga 

och äldre och är en av de vanligaste dödsorsakerna i Sverige. Den kan påverka individen både 

fysiskt och psykiskt. Vi tänker på hur en människas liv plötsligt kan förändras efter man har 

överlevt ett strokeanfall. Önskemålet är att denna litteraturöversikt kan ge oss en överblick 

över hur strokepatienter upplever det dagliga livet efter sjukdomen. 

 

2. Bakgrund 

I bakgrunden kommer författarna att presentera följande: att drabbas av stroke, 

sjuksköterskans roll i vården av strokedrabbade patienter, närståendes roll och 

problemformulering. 

 

2.1 Att drabbas av stroke 

Begreppet stroke inkluderar sjukdomar som berör hjärnan och dess blodförsörjning. Det är ett 

samlingsbegrepp för blödning och blodpropp, samt transitorisk ischemisk attack (TIA) i 

hjärnan. Det gemensamma för stroke är att det uppstår syrebrist i den del av hjärnan som 

drabbas av blödning eller blodpropp, vilket leder till att funktioner som styrs från det 

drabbade området i hjärnan försämras (Jansson & Almberg, 2011). Varje år insjuknar ca 30 

000 svenskar i stroke varav ungefär 8 000 avlider. I Sverige har den åldersrelaterade 

dödligheten i stroke minskat under de senaste 25 åren. Detta innebär inte att risken att drabbas 

har minskat, utan att fler överlever det akuta skedet (Socialstyrelsen, 2004).  

Stroke kan i stort sätt drabba vilken del av hjärnan som helst. Skadan kan därför medföra 

ett komplex bortfall av funktioner och språkliga, emotionella och motoriska svårigheter. Den 

kan orsaka en hel del förändringar som har med människans identitet att göra, såsom 

förändring av känslouttryck, beteende, vanor och personlighetsförändring. Det fysiska 

bortfallet kan visa sig som förlamningar i de nedre extremiteterna, samt nedsatt känsel och 

balans, vilket leder till nedsatt gångförmågan. I den akuta fasen kan så många som 40 % av 

patienterna ha sväljningsproblem (Rasmussen, 2014). Många patienter drabbas av 

kommunikationsstörningar. I den akuta fasen har 20–40 % av patienter afasi, vilket innebär 

störning i språkfunktion som leder till ”svårigheter att tala och/ eller förstå skrivet eller talat 
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ord” (Ericsson & Ericsson, 2012, s. 263). Det innebär att ca en tredje del av patienterna har 

dysartri, det vill säga störd artikulation (Rasmussen, 2014). Efter stroke får många patienter 

ett så kallat resttillstånd, alltså konsekvenser efter sjukdomen. Medan ungefär 70 % av de som 

bott i eget boende innan sjukdomen kan återvända hem, så kräver ungefär 20 % av de 

strokedrabbade personerna stora hjälpinsatser (Socialstyrelsen, 2009), för att utföra olika 

aktiviteter i det dagliga livet (ADL) (Rasmussen, 2014) och resterande 10 % kommer vara i 

behov av hemtjänst (Socialstyrelsen, 2009). Detta i sin tur ställer höga krav på samhället och 

närstående. Den friska partnern blir i stort sätt en hjälpare åt den sjuka partnern, vilket leder 

till att jämvikten och jämlikheten i vardagen försvinner (Hulter, 2014). Det dagliga livet kan 

ytterligare påverkas negativt av neglect, vilket innebär nedsatt förmågan att se, röra, betrakta 

eller uppfatta ena sidan av kroppen. Även olika former av minnesstörningar och svårigheter 

med uppmärksamhetsfunktioner har oftast inverkan på det dagliga livet, och kan förekomma 

även efter lindrig stroke (Rasmussen, 2014). I en studie av Carlsson (2007) undersöktes 

livssituationer för personer med stroke ett år efter att de har drabbats av sjukdomen. För 75 % 

hade sjukdomen orsakat varierande grad av funktionsnedsättning och livsstilsförändring med 

olika följder. En del individer blev återställda, medan andra hade fått svåra 

funktionsnedsättningar. Efter ett år hade en del strokepatienter fortfarande problem med att 

sköta sin vardag, trots att de delvis var aktiva. Rasmussen (2014) menar att rehabiliteringen 

kan påverkas av nedsatt inlärningsförmåga och aktivitets planerings- och utförandeförmåga. 

Andra symtom som kan påverka rehabiliteringsprocessen är brist på insikt och 

beteendeförändringar såsom nedsatt omdöme. En studie av Ekstam, Johansson, Guidetti, 

Eriksson och Ytterberg (2015) visade att endast 52 % av strokepatienterna uppfattade att 

rehabiliteringsbehov uppfylldes ett år efter stroke. Personer vars rehabiliteringsbehov var 

uppfyllda, hade drabbats av en mindre allvarlig stroke och hade framgångsrika strategier för 

problemlösning i sina dagliga aktiviteter. Studien pekar vidare på behov av 

rehabiliteringsinsatser som fokuserar på att förbättra fysiska och kognitiva funktioner, samt 

hjälpa till att anpassa sig till livet efter stroke, inklusive systematiskt stöd till närstående.  

Sex och samlevnad, arbete, att ägna sig åt tidigare fritidsintresse och bilkörning är en del 

av aktiviteter som kan påverkas efter sjukdomen. Många strokepatienter är i behov av en 

längre tids sjukskrivning och arbetsrehabilitering. De som återgår i arbete efter sjukdomen 

måste ofta reducera sin arbetstid. Detta beror ofta på kvarstående hjärntrötthet (Rasmussen, 

2014). En studie av Ntsiea, Aswegern, Lord och Olorunju (2014) visade att personer som 

hade drabbats av stroke och som kom tillbaka i arbete efter sjukdomen hade bättre livskvalitet 

än de som inte kunde arbeta igen. 
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2.2 Sjuksköterskans roll i vården av strokedrabbade patienter 

Sjuksköterskans fyra grundläggande områden enligt International Council of Nurses [ICN] 

(2014) är att främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa och minska lidande. 

Sjuksköterskans roll vid vård av personer med stroke har stor tonvikt på omvårdnad som ska 

grunda sig på vetenskap och beprövad erfarenhet. Sjuksköterskan ska alltså bedriva 

evidensbaserad omvårdnad för att tillhandahålla säker och trygg vård (Engström, 2005). 

Svensk sjuksköterskeförening (2014) menar att hälsofrämjande arbete ska utgå från ett 

holistiskt synsätt där man tillgodoser patientens olika behov, det vill jag säga fysiska, 

psykiska, sociala, kulturella och andliga och inte lägga fokus bara på diagnosen. När man 

arbetar utifrån personcentrerad vård, ska patienter involveras i teamet och sjuksköterskan bör 

vara öppen, lyssna på patienter, samt vara uppmärksam på problem i deras vardag (Svensk 

Sjuksköterskeförening, 2010). Sundin, Jansson och Norberg (2000) beskriver att 

kommunikation är det första steget till att skapa en bra relation med patienter. Studien 

beskriver att en öppen kommunikation, stöd och tillit ledde till att sjuksköterskan uppnådde en 

bra relation med strokepatienterna, som syftade till att göra patienten emotionellt stabil och 

oberoende. Planering ska utgå från att ge information, som syftar till att förbättra individens 

hälsa, förebygga ohälsa, samt återställa hälsa i det dagliga livet (Engström, 2005).  

Burton (2000) beskrev omvårdnad som handledning av patienten i olika situationer för att 

utforma bättre förutsättningar. Sjuksköterskans uppgift vid vård av personer som insjuknat i 

stroke är att finna omvårdnadsinsatser som är anpassade efter patientens behov. 

Sjuksköterskan bör under rehabiliteringsfasen observera ätande, toalettvanor, rörelse, trötthet, 

smärta, kommunikation, personlig hygien, vila/aktivitet och orientering (Engström, 2005). 

Riskfaktorer som är viktiga att förebygga och uppmärksamma i vård av personer med stroke 

är lunginflammation, feber, aspiration, förstoppning, fallskada, blodpropp, dehydrering, 

undernäring och trycksår (Engström, 2005). I en studie av Nir, Zolotogorsky och Sugarman 

(2004) framkom det att patienter som fick kontinuerlig uppföljning av sjuksköterskan efter 

stroke hade bättre resultat gällande förbättrad syn på hälsa, bättre nutritionsstatus, och 

förbättrad fysiska funktionsförmågor. I en annan studie framkom det att sjuksköterskans roll i 

omvårdnaden av patienter med stroke hade en god relation med patienterna, samt hade en 

djupgående kunskap om vilka omvårdnadsinsatser patienterna var i behov av. I samma studie 

upplevde dock vissa sjuksköterskor frustration att inte hinna vårda eller finnas till hjälp mer 

än nödvändigt för att vissa patienter krävde mer hjälp, särskilt vid ADL (Barca & Wilkins, 

2008). Long och Kneafsey (2002) beskriver sjuksköterskans multiprofessionella insatser i 

omvårdnaden som att ge stöd, samt finna sådana copingstrategier som hjälper patienten att 
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fortsätta med de olika träningsmomenten. Då närstående har en betydelsefull uppgift i 

omvårdnaden av personer som har insjuknat i stroke, är det av stor vikt att ge stöd till 

närstående, samt tillhandhålla information och undervisning för att de ska kunna hantera den 

nya situationen (Engström, 2005).  

 

2.3 Närståendes roll 

Engström (2005) beskriver närstående som en person patienten anser sig ha en nära relation 

till. Det kan vara en individ som har blodsband med eller annat släktskap med patienten, 

patientens vän eller granne. När någon hastigt drabbas av stroke, är det för de flesta 

närstående normalt att vilja stödja, utifrån sina förutsättningar och sin förmåga (Dahlin, 2012). 

Känslan av att känna sig behövd och att kunna göra uppgift, kan upplevas som något positivt 

för närstående. Men den nya situationen och ökat ansvar kan med tiden leda till att man inte 

längre har tid att ägna sig åt de egna intressen och förlust av möjligheter till avkoppling och 

vila. Vid kognitiva svårigheter blir den strokedrabbade personen beroende av andras hjälp för 

att utföra sina dagliga aktiviteter. Detta kan leda till ökad påfrestning på närstående (Claesson, 

Linden, Skoog & Blomstrand, 2005). Närstående kan vanligtvis lida av depression efter det 

att en person hen står nära drabbats av stroke, framförallt om strokepatienten har svårigheter 

med minne eller beteendeförändringar (Cameron, Cheung, Streiner, Coyte & Stewart, 2006). 

Depression hos den närstående kan i sin tur påverka rollen som vårdare negativt. Att drabbas 

av stroke innebär också ofta rollförändringar, när det gäller tidigare fördelningen av uppgifter 

i hemmet. Personen med stroke kan ha svårt att utföra uppgifter hen tidigare ansvarat för. 

Detta leder till att närstående blir tvungna att ta över dessa uppgifter för att få en fungerande 

vardag (Dahlin, 2012). Det framkom i studien av Ekstam et al. (2015) att närståendes känsla 

av börda var relaterad till att vårda en person med en allvarlig stroke eller att de upplevde ett 

stort ansvar för att planera och organisera vardagen. Dahlin (2012) menar att det är viktigt att 

närstående får information om möjligheter till hjälp och avlastning, så att de känner trygghet 

med att det finns resurser när och om det behövs. 

 

2.4 Problemformulering 

Att insjukna i stroke kommer oftast oväntat och plötsligt och flertalet av patienterna överlever 

idag med mindre eller större funktionshinder som resttillstånd. Resttillstånd efter stroke kan 

medföra stora förändringar i livet och ungefär en femtedel blir beroende av andras hjälp i 

vardagen. Detta innebär en stor förändring inte bara för individen, utan också för dennes 
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närstående. Den förändrade situationen kan resultera i att patienten hamnar i transition och 

kanske förlorar meningen med sitt liv. Sjuksköterskan möter dessa patienter antingen i den 

akuta fasen, under rehabiliteringen eller om patienten måste byta boendeform och behöver 

därför kunskap om hur de upplever sitt dagliga liv. Genom att få en ökad förståelse för 

personers upplevelser av det dagliga livet efter en stroke, kan sjuksköterskan lättare gå in med 

omvårdnadsåtgärder som är relevanta utifrån de behov personer med resttillstånd efter stroke 

har. 

 

3. Syfte/Frågeställningar 

Syftet med litteraturöversikten var att beskriva patienters upplevelser av det dagliga livet efter 

stroke 

 

4. Teoretiska utgångspunkter 

Roys Adaptionsmodell 

Den teoretiska utgångspunkten för litteraturöversikten är Callista Roys adaptionsmodell och 

konsensus begreppet människa. Engelska begreppet adaptation kan översättas med både 

anpassning och bearbetning, vilket är de aspekterna modellen går ut på. Adaption enligt Roy 

handlar om människans förmåga att anpassa sig till en förändrad miljö, samt själv kunna 

påverka miljön på ett lämpligt sätt (Roy & Roberts, 1981). Adaption och bearbetning enligt 

Roy handlar inte om följsamhet, utan att med hjälp av copingprocesser kunna nå både inre 

och yttre balans i livet. Det innebär att varje individ behöver förstå och acceptera de olika 

förändringar som uppstår för att kunna behålla sin integritet, samt kunna utvecklas. Roys 

modell bygger på fyra olika adaptiva funktionsområden. Dessa funktionsområden är 

fysiologiska funktioner, självuppfattning, rollfunktion samt relation och samhörighet (Roy, 

2009).  

Fysiologiska funktioner har en inverkan på de basala funktionerna, såsom vila och sömn, 

nutrition, vätska och elektrolytbalans, elimination och syresättning. De olika funktionerna 

behöver tillfredsställas innan man kan påbörja anpassningsarbete. Genom dessa kan man 

bevara balansen och den fysiologiska integriteten kan åstadkommas.  Självuppfattning 

karaktäriseras av det fysiska och subjektiva jaget. Det innebär hur individen värderar eller ser 

på sig själv och även hur andra ser på hen. När en individ drabbas av en sjukdom, kan 

självbilden påverkas vilket leder till att personens förmåga att återfå och bevara hälsa blir 

sämre. Rollfunktion beskriver individens behov av att känna till sin egen roll, samt behovet av 
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att veta vem man är i relationen med andra för att kunna handla på ett rationellt sätt i det 

sociala livet (Roy, 2009). Rollerna vi har är relaterade till hur vi förväntas att bete oss i 

samhället. De olika rollerna kan påverka vårt sätt att anpassa oss i olika situationer. Relation 

och samhörighet handlar om individens känslor, där individen strävar efter att bevara 

vårdande och utvecklande relationer till andra, samt kunna känna sig trygg i dessa. De 

relationerna handlar om förmågan och önskan att respektera, älska och värdesätta, samt kunna 

bevara och acceptera andras kärlek och värdesättande. Dessa funktionsområden skapar 

individen eller gruppens adaptiva förmåga, som i sin tur leder till utveckling av adaptiva 

målsättningar för personen eller gruppen som helhet (Roy, 2009).  

En människa ses i Roys (2009) modell som en helhet, karakteriserad av ”enhet i 

mångfald”. Människan ses som ett system som består av en mängd mindre delar (inre 

system), som till exempel ande, kropp och själ och dessa delar bildar tillsammans en helhet. 

Dessa i sin tur samverkar med andra (yttre) system, då människan är en del av andra system, 

som till exempel familjen eller samhället. Sjuksköterskan måste förhålla sig till denna helhet i 

sitt arbete. Wiklund och Lindwall (2012) menar att Roy riktar uppmärksamheten även på 

gruppers adaption, men fokuserar på människan som en del av en större eller mindre grupp 

”från familjen till samhället som helhet” (s. 226).  Det betyder att sjuksköterskan måste 

kunna ta hänsyn till alla aspekter som samverkar under vårdprocessen, då människan 

påverkas av det vidare systemets (gruppens) processer.  

Roys omvårdnadsmål går ut på att sjuksköterkan måsta söka information om patientens 

behov, önskan och eventuella störningar innan man inleder en vårdrelation, vilka bidrar till att 

lära känna patienten som är i behov av vård. Störning handlar om de faktorer som har 

inverkan på patientens adaptionsförmåga. Störningen kan påverka patientens självbild, till 

exempel den förändrade kroppen efter stroke, vilket kan upplevas av patienten som 

främmande och besvärande. Både sjuksköterskan och patienten samverkar för att få patienten 

att hantera och adaptera sig till den nya livssituationen. Patientens adaptionsförmåga kan till 

viss del ökas inom alla fyra adaptationsfunktionsområden. I omvårdnadsprocessen, kommer 

sjuksköterskan in och identifiera de störningar som har lett till patientens behov av adaptionen 

(Roy & Andrews, 1991). Det är viktigt för sjuksköterskan att ta hänsyn till att alla människor 

inte har fullständigt psykiskt, fysiskt och socialt välbefinnande och på så sätt går adaptionen 

ut på att göra det bästa av situationen (Roy, 2009). Om patienten har svår medicinsk diagnos 

eller problem med den sociala situationen, måste sjuksköterskan se till att patienten upplever 

bra livskvalitet, eller, om detta är omöjligt, att dö med värdighet (Wiklund &Lindwall, 2012). 
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Att drabbas av stroke kan innebära stora förändringar i livet som gör att patienten 

behöver anpassa sig till den nya livssituationen. Om en person inte klarar av den förändrade 

livssituationen kan detta leda till obalans i både den inre och yttre miljön och därmed ohälsa. 

Sjuksköterskan kan då ge stöd för att patienten ska kunna återställa och bevara balansen i livet 

(Roy & Roberts, 1981).  

 

5. Metod 

Denna studie är en litteraturöversikt, som är baserad på kvalitativa vetenskapliga studier.  

Författarna har använt sig av publicerade studier, för att sammanställa den kunskap som finns 

angående strokedrabbades upplevelser av det dagliga livet. Med ett avgränsat problemområde 

kunde en systematisk sökning efter forskning och litteratur som bearbetar forskningsfrågan 

genomföras, liksom Friberg (2012) tydliggör gällande litteraturöversikten. 

 

5.1 Datainsamling 

Författarna har använt sig av databaserna Cinhal, Pubmed och Medline för att kunna hitta 

relevanta vetenskapliga artiklar till uppsatsen. Det har visat sig att dessa databaser har 

relevanta vetenskapliga studier rörande omvårdnad. De sökord som användes var after stroke, 

daily activities, everyday life, everyday occupation, experience, life after stroke, nursing, 

participation, phenomenological, quality of life, stroke survivors, fundamental of care, 

nursing care, employment, life.  Boolesk söklogik med operatorn AND användes för att få 

fram resultat som gav alla sökkategorier som användes i litteraturstudien (Österlund, 2012).  

Sökorden har kombinerats på många olika sätt för att hitta vetenskapliga studier som svarar på 

syftet. 

 

5.2 Urval 

För att kunna hitta relevanta vetenskapliga artiklar för studien, har författarna begränsat 

sökningen och fick fram artiklar med abstract, peer reviewed och full text. Artiklarna som 

användes i studien var från år 2004 och framåt. Detta för att kunna hitta aktuell forskning i 

ämnet. Alla artiklar som analyserades inför litteraturöversikten var skrivna på engelska. 

Sammanlagt har författarna gått igenom 37 abstrakt.  Abstrakten lästes mer än en gång då 

författarna var enbart intresserade av hur personer med stroke upplever sitt dagliga liv efter 

sjukdomen. Det fanns en del nyare forskningsartiklar om stroke bland de 37 artiklarna. Men 

de valdes bort eftersom att de ansågs vara icke- relevanta i förhållande till litteraturöversiktens 
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syfte då det handlade mest om vårdare och/eller anhörigas perspektiv. Författarna gick därför 

vidare med 14 artiklarna som lästes i sin helhet och därefter valdes tio artiklar till den 

fördjupande analysen, se även bilaga 1. De tio artiklarna som analyserades ansågs ge svar på 

litteraturöversiktens syfte. Nio av artiklarna som ingick i litteraturöversiktens resultat var 

kvalitativa vetenskapliga medan en av dem hade båda kvalitativ och kvantitativ design. 

Endast kvalitativa data av den mixmetod studien blev föremål för analys. Kvalitativa artiklar 

involverades mest för att komma åt levda erfarenheter av personer med stroke. Författarna har 

inte utgått från någon specifik ålder eller kön, utan var intresserade av strokepatienters 

upplevelser av det dagliga livet.  

 

5.3 Dataanalys 

Författarna har använt sig av Fribergs (2012) metod för att kunna sammanställa och analysera 

litteraturöversiktens resultat. Fribergs metod går ut på att läsa resultatet i flera artiklar många 

gånger och utifrån dessa få en djupare förståelse för vad det studerade fenomenet handlar om, 

för att sedan kunna urskilja likheter och skillnader i de olika beskrivningarna. Dessa 

skillnader och likheter kan sedan grupperas antingen i tema eller kategorier som presenteras i 

resultatdelen. Analysen gick ut på att artiklarna lästes igenom flera gånger individuellt. 

Därefter gick författarna igenom artiklarna tillsammans. Detta för att kunna se om författarna 

har förstått artiklarnas innehåll på liknande sätt. Författarna har varit noga med att översätta 

resultatet av analysen från engelska till svenska med hjälp av relevanta ordböcker för att 

minska risken för feltolkning av artiklarnas innehåll. Därefter har varje författare individuellt 

markerat olika delar i artiklarna som tycktes ge svar på studiens syfte. De delarna som 

markerades enskilt, gicks igenom gemensamt av författarna för att sedan kunna gruppera och 

sammanställa de olika kategorierna, som sedan presenterades i tematisk form i studiens 

resultat. För att undvika feltolkningar hade författarna till denna litteraturöversikt 

kontinuerliga diskussioner angående översättningen för att vara så nära 

ursprungsformuleringen som möjligt.  

 

6. Forskningsetiska överväganden 

Wallenberg och Henrikson (2012) menar att i litteraturstudien, bör endast inkluderas artiklar, 

som har etisk kommittés tillstånd eller påvisar att de har gjort grundliga etiska övervägande. 

Om etiska övervägande eller tillstånd saknas, ska man undersöka om tidskriften accepterar 

artiklar som saknar någon form av etisk hänsyn. Därför kontrollerades forskningsetiska 
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överväganden utifrån ovanstående beskrivning. Författare till en litteraturöversikt ska alltid 

reflektera över artiklarnas innehåll och framställning.  Det är viktigt för författarna att vara 

medvetna om sina förutfattade meningar, för att inte styra analysen och studieresultaten efter 

egna önskningar eller förkunskaper. Ett kritiskt och öppet förhållningsätt under arbetets gång  

bidrar till att kunna visa studiens resultat på rätt sätt (Olsson & Sörensen, 2011). 

 

7. Resultat 

I resultatet framkom fem teman. 1. Upplevelser av den förändrade kroppen, 2. Upplevelser av 

hinder i praktiska aktiviteter, 3. Upplevelser av förändringar i det sociala livet med två sub-

teman: Social interaktion och Hinder som begränsar deltagandet i sociala aktiviteter, 4. 

Självuppfattning och emotionella upplevelser samt 5. Upplevelser i nära relationer. 

 

7.1 Upplevelser av den förändrade kroppen 

Ett flertal studier beskriver hur poststroke situationen påverkade strokepatienters fysiska och 

kroppsliga funktionsförmågor i det dagliga livet (Amosun, Nyantee & Wiredu, 2013; 

Carlsson, Ehrenberg & Ehnfors, 2004; Dalvandi, Heikkilä, Maddah, Khankeh & Ekman, 

2010; Fallahpour, Jonsson, Joghataei, Nasrabadi & Tham, 2013; Simeone, Savini, Cohen, 

Alvaro & Vellone, 2015; Taule & Råheim, 2014). Patienterna beskrev sina kroppar som 

annorlunda, främmande och kallade den förlamade sidan för objekt (Carlsson et al., 2004). 

Ibland beskrev de den drabbade delen av kroppen som ett tredje objekt som inte har någon 

funktion, och relaterade smärta och brist på energi till de kroppsliga förändringarna (Simeone 

et al., 2015). Vissa patienter betraktade sin kropp som så förändrad och den kändes helt 

främmande efter sjukdomen (Taule & Råhim, 2014). Kroppen beskrevs oftast som påtagligt 

fysiskt närvarande, men när patienterna skulle röra på sig eller utföra saker, kunde den 

drabbade delen av kroppen uppfattas som ett meningslöst objekt som bara var i vägen 

(Fallahpour et al., 2013). Den vanligaste fysiska dysfunktion var förlamning, nedsatt känsel i 

armar och ben, störd balans och koordination som ledde till aktivitetsbegränsning för 

mobilisering och egenvård. De olika hindren vid varje kroppsrörelse ledde till upplevelse av 

ett långsamt liv (Dalvandi et al., 2010; Simone et al., 2015). Beskrivning av kroppen 

varierade från att vara skrämmande och misslyckad till att vara en opålitlig och irriterande 

kropp. Patienterna beskrev en rädsla av att skada sig allvarligt när man rör på sig och rädslan 

varierade från att bara vara nervös till en hemsk och frustrerande (Taule & Råhim, 2014). 

Nedsatt talförmåga var den svåraste att klara av i vardagen hos vissa patienter, vilket ledde till 
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en känsla av frustration och maktlöshet (Carlsson et al., 2014; Taule & Råheim, 2004). 

Kiston, Dow, Calabese, Locock och Muntlin (2012) beskrev hur en del patienter hanterade 

symtom såsom sluddrigt tal, nedsatt styrka, röst och ansiktsmuskel som påverkade deras 

förmåga att prata och fokusera. Sväljsvårigheter, oförmågan att röra sig, kraftigt nedsatt 

känsel i munnen och armar, samt viktnedgång ledde till en känsla av otillräcklighet som vid 

måltiden kunde leda till panik hos vissa patienter (Carlsson et al., 2004). En del patienter 

upplevde glädje vid återhämtning när de kunde lita på kroppen igen, medan andra beskrev 

kroppen som besvärande särskild vid svår smärta, när den drabbade delen inte kunde utföra 

uppgifter och när kroppssignaler var svåra att läsa av (Fallahpour et al., 2013). 

 

7.2 Upplevelser av hinder i praktiska aktiviteter 

Ett flertal studier visar på förändringar och begränsningar inom praktiska aktiviteter efter 

stroke (Carlsson et al., 2004; Dalvandi et al., 2010; Kiston et al., 2012). Nedsatt fysisk 

förmåga såsom svaghet, obalans, immobilitet, oförmågan att utföra saker och att vara 

beroende vid ADL upplevdes som förnedrande av vissa patienter (Dalvandi et al., 2010). 

Känslor såsom orkeslöshet, oro och nedstämdhet påverkade patienternas förmåga att utföra 

vissa praktiska aktiviteter (Kiston et al., 2012; Taule & Råheim, 2014). Att tvingas att avstå 

från tidigare aktiviteter på grund av nuvarande situation beskrevs som kämpig av en del 

strokepatienter. Även om patienterna visste vad som förväntades av dem, så ledde nedsatt 

kroppsfunktion och begränsad aktivitetsförmåga till att de upplevde mindre motivation i 

vardagen. Nedsatt förmåga att utföra praktiska aktiviteter (toabesök, duschning, och 

mobilisering) på egen hand, påverkade en del patienters självkänsla negativt (Kiston et al., 

2012). Patienterna upplevde brist på kunskap hos vårdpersonalen om hur man hjälper de med 

ätsvårigheter, när de var beroende av andras hjälp för att få i sig mat. Det framkom att 

patienterna upplevde att de var tvungna att lära sig att äta på nytt på egen hand på grund av 

brist på stöd från vårdpersonalen (Carlsson et al., 2004; Taule & Råheim, 2014). Måltiden 

blev en svår situation, men patienterna beskrev hur de ändå försökte göra sitt bästa (Carlsson 

et al., 2004; Kiston et al., 2012). Att så få bland vårdpersonalen försökte att hjälpa dem med 

maten, upplevdes som obehagligt. I Kiston et al. (2012) uppmärksammade en del patienter att 

de fick mer stöd av vårdpersonalen vid intagning av mediciner jämfört med stöd vid praktiska 

aktiviteter, såsom toalettbesök och vid på- och avklädning. Under rehabilitering och 

anpassning till den nya livssituationen upplevde patienterna en känsla av övergivenhet 

(Carlsson et al., 2004). Även om vissa patienter beskrev att de var självständiga när det gällde 

dagliga aktiviteter, upplevde de också begränsningar vid utförande av specifika uppgifter som 
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till exempel att köra bil, arbeta som förut, knyta skor koncentrationssvårigheter, svårigheter 

att utföra specifika arbetsuppgifter på arbetsplatsen, samt att vara involverade i vissa 

familjeaktiviteter (Taule & Råheim, 2014). Strokepatienter beskrev transitionen från att vara 

kapabel till allt till att lära sig att använda den förlamade sidan som stöd vid utförande av 

aktivitet (Kiston et al., 2012).  

 

7.3 Upplevelser av förändringar i det sociala livet 

7.3.1 Social interaktion 

Andra människors reaktion på att överleva stroke blev i Murray och Harrison (2004) en viktig 

aspekt när det gäller bevarande av självkänsla, samt utformning av den sociala identiteten. 

Efter sjukdomen minskade strokepatienters deltagande i sociala aktiviteter (Amosun et al., 

2013; Gilworth, Phil, Cert, Sansam & Kent, 2009; Taule & Råheim, 2014), och gemenskap 

med vänner försämrades (Murray & Harrison, 2004). En del patienter upplevde missnöje med 

sitt nuvarande liv (Fallahpour et al., 2013). De upplevde att de synliga symtomen såsom 

nedsatt balans och gångförmåga efter stroke och otydligt tal, var ibland oklara och 

misstolkades av andra personer. Misstolkningen var ett stort problem som hämmade 

strokepatienternas interaktioner i samhället (Murray & Harrison, 2004) och begränsningen av 

sociala interaktioner ökade på missnöjet ytterligare (Fallahpour el al., 2013). Det framkom 

studien av Quinn, Murray och Malone (2014) att unga patienter upplevde frustration och ilska 

när andra personer agerade med förvåning över att ha fått stroke i ung ålder. Patienterna som 

bytte arbete till följd av stroke, uttryckte rädsla för att utsättas för diskriminering (Gilworth et 

al., 2009).  

7.3.2 Hinder som begränsar deltagandet i sociala aktiviteter 

Analysen visar att poststroke situation begränsade strokedrabbade patienters förmåga att 

engagera sig i vissa sociala aktiviteter (Amosun et al., 2013; Dalvandi et al., 2010; Fallahpour 

et al., 2013; Gilworth et al., 2009; Taule & Råheim, 2014). Det framkom i studien av Taule 

och Råheim (2014) att låg självkänsla efter sjukdomen hade konsekvenser för en del 

patienters sociala liv. Detta visade sig genom att patienterna valde att avstå från sociala 

kontakter för att det var alltför krävande att försöka umgås med andra på samma sätt som 

tidigare. De försökte undvika gemenskap med andra för att minska stressen, få kontroll över 

sitt liv och bevara sin tidigare bild i andras ögon (Fallahpour et al., 2013). De uttryckte dock 

saknaden efter sitt sociala liv (Taule & Råheim, 2014). I Amosun et al. (2013) upplevde 

strokepatienter att en rad psykologiska och miljömässiga hinder, begränsade dem till att delta 
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i aktiviteter utanför huset. Miljömässiga hindret var den vanligaste faktorn som gjorde det 

svårt för patienterna att medverka i sociala aktiviteter. En del patienter i en studie av Dalvandi 

et al. (2010) upplevde att fysiska funktionshinder efter stroke utgjorde hinder för deras 

medverkande i sociala aktiviteter och ledde ibland till självpåtagen begränsning (Amosun et 

al., 2013). Poststroke situation ledde till att vissa fick lämna sitt arbete, vilket resulterade i 

sociala begränsningar och isolering (Amosun et al., 2013; Dalvandi et al., 2010; Gilworth et 

al., 2009). 

 

7.4 Självuppfattning och emotionella upplevelser 

Självuppfattning och emotionella upplevelser påverkades av stroke. En del strokepatienter 

upplevde att livet hade förändrats mycket efter stroke och kände sig som en börda för andra, 

vilket påverkade deras identitet och värdighet negativt (Amosun et al., 2013; Dalvandi et al., 

2010; Gilworth et al., 2009; Kiston et al., 2012; Murray & Harrison, 2004; Quinn et al., 2014; 

Taule & Råheim, 2014). I en studie av Kitson et al. (2013) om strokepatienters erfarenhet av 

omvårdnadsinterventioner vad gäller elimination, personlig hygien och matning under 

sjukhusvistelsen, uttryckte patienterna olika känslor såsom känsla av ångest, förödmjukelse, 

skam, rädsla och isolering över att vara beroende av andras hjälp. De uttryckte förlust av 

självkänsla, självförtroende, självständighet och motivation. De upplevde att de hade förlorat 

en del av deras sanna ”jag” till följd av sjukdomen, vilket i sin tur påverkade självbilden 

negativt. Det framkom även i Taule och Råheim (2014) att patienternas självbild och 

självkänsla påverkades negativt genom att de försökte jämföra livssituationen innan och efter 

stroke, eftersom de uppfattade sig som sämre än vad som var ”normalt” före sjukdomen. 

Självbilden hos patienterna i studien av Fallahpour et al. (2013) påverkades också negativt 

genom att de jämförde deras nuvarande obekanta och annorlunda ”jag” med deras forna ”jag” 

som var aktiv och trevlig person. Hur andra personer, speciellt familjemedlemmar behandlade 

eller såg på dem efter stroke, var viktigt när de skapade den nya bilden och upptäckte sitt nya 

”jag” (Fallahpour et al., 2013; Taule & Råheim, 2014). De som hade svårt att uttrycka sig 

verbalt, var oroliga över hur andra uppfattade dem. Patienterna upplevde ibland att 

förändringar i emotionella reaktioner, såsom otålighet, de blev lätt arga etc., var svårt för 

andra att förstå eller hantera.  

I studien av Dalvandi et al. (2010) upplevde patienterna att poststroke situationen var 

jobbig. Detta var relaterat till sjukdomens svåra fysiska och psykologiska konsekvenser, 

såsom nedsatt gångförmåga, nedsatt känsel, förmåga att kommunicera, samt förändringar i 

emotionellt status, depression, ångest och problem att hantera den nya situationen. De 
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upplevde sig vara mindre motiverade, vilket påverkade deras livskvalitet.  I Gilworth et al. 

(2009) påverkades också strokepatienters subjektiva livskvalitet och välbefinnande negativt 

av att inte kunna arbeta igen. Insikten om att inte kunna återgå i arbetet efter stroke, hade en 

känslomässig påverkan.  

 

7.5 Upplevelser i nära relationer 

Analysen visar att strokepatienter i olika studier upplevde en känsla av att vara en börda för 

närstående (Dalvandi et al., 2010; Fallahpour et al., 2013; Simeone et al., 2015; Quinn et al., 

2014; Taule & Råheim, 2013). Livet efter stroke upplevdes av patienterna som svårt 

(Dalvandi et al., 2010). De upplevde att deras tidigare roll i familjen påverkades negativt av 

de fysiska nedsättningar de fick efter stroke. De kände sig beroende av andra, särskilt 

närstående. Detta berodde vanligtvis på bristen på fungerande stödjande system, socialt 

nätverk, offentlig vård och utbildningssystem. Patienterna upplevde minskad auktoritet i nära 

relationer när de kände sig beroende av närstående i vardagen (Fallahpour et al., 2013). En del 

patienter beskrev förlusten av livsviktiga roller, såsom att gå från att vara en produktiv och 

aktiv person som arbetade heltid och försörjde familjen innan stroke, till att vara individer 

som inte kunde arbeta längre och som var beroende av andras hjälp. Upplevelsen av förlusten 

av den viktiga rollen påverkade deras tidigare roller i nära relationer negativt. I studien av 

Quinn et al. (2014) upplevde del patienter att närstående lade mycket tid och ansvar på att 

hjälpa dem med sina dagliga rutiner som till exempel toalettbesök, tandborstning, på- och 

avklädning, hjälp med maten och ibland vid olika övningar i hemmet. I samma studie 

upplevde vissa patienter att de inte blev lyssnade på och de räknades inte vid beslutsfattande i 

familjen vilket gjorde att de kände ilska och frustration.   

 

8. Diskussion 

Diskussionen är uppdelad både i metoddiskussion och i resultatdiskussion. I 

metoddiskussionen tas det upp svagheter och styrkor.  I resultatdiskussionen har författarna 

diskuterat litteraturöversiktens resultat mot Roys adaptionsmodell och konsensus begreppet 

människa samt andra studier. Vidare beskrivs kliniska implikationer och förslag till fortsatt 

forskning. 
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8.1 Metoddiskussion 

En litteraturöversikt utfördes i syftet att beskriva patienters upplevelser av det dagliga livet 

efter stroke. För att kunna hitta studier som passar syftet har författarna använt sig av olika 

söktekniker som gav relevanta artiklar i relation till syftets mål. Författarna till 

litteraturöversikten ansåg detta som en styrka, då Östlund (2012) menar att det är av stor vikt 

att använda sig av varierande sökord och söktekniker vid datainsamling, vilket kan bidra till 

att man hittar relevanta artiklar som leder till ett bra resultat. Vid datainsamlingen har 

sökningen inte begränsats utifrån ålder, kön och världsdelar. Detta ansågs vara en styrka då ett 

generellt perspektiv över hur personer med stroke upplever sitt dagliga liv efter stroke 

önskades. Artiklarna som författarna valde ut till resultatanalysen hade både kvalitativ ansats, 

mixad metod, samt etiskt godkännande. Eftersom författarna var ute efter patienters 

upplevelser exkluderades kvantitativa artiklar. Detta ansågs som en styrka, då Segesten 

(2012) menar att det är lämpligt att använda sig av kvalitativa studier när man vill ha en 

djupare förståelse kring personers upplevelser, behov och erfarenheter. Författarna har försökt 

att ha ett kritiskt och öppet förhållningssätt under resultatanalysen, samt relevanta ordböcker 

användes, vilket upplevdes som en styrka för att undvika feltolkningar och beskriva studiens 

resultat på ett korrekt sätt. Under arbetets gång upplevde författarna ett gott samarbete, då 

arbetet delades jämt sinsemellan, samt de ofta arbetade tillsammans. Detta upplevdes som en 

styrka, då författarna fick möjligheter till en kontinuerlig diskussion och utbytte av kunskap.  

 En del intressanta artiklar som berör studiens syfte hittades men var inte tillgängliga i 

fulltext i databaserna och fick därför uteslutas, vilket ansågs vara en svaghet då författarna 

kunde ha missat information som var värdefulla för litteraturöversikten. Eftersom svenska 

språket inte är författarnas modersmål, kunde detta ses som en svaghet. Detta på grund av att 

författarna upplevde svårigheter vid översättning av en del engelska ord till svenska, vilket i 

sin tur kunde ha påverkat litteraturöversiktens resultat. 

 

8.2 Resultatdiskussion 

Resultatet i denna litteraturöversikt visade patienters upplevelser av det dagliga livet efter 

stroke och är uppdelade i fem teman: Upplevelser av den förändrade kroppen, Upplevelser av 

hinder i praktiska aktiviteter, Upplevelser av förändringar i det sociala livet med två sub-tema: 

Social interaktion och Hinder som begränsar deltagandet i sociala aktiviteter, Självuppfattning 

och emotionella upplevelser, samt Upplevelser i nära relationer. Författarna har valt att 
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diskutera resultatet utifrån Roys fyra adaptiva funktionsområden, som är fysiologiska 

funktioner, självuppfattning, rollfunktion samt relation och samhörighet. 

 

8.2.1 Fysiologiska Funktioner 

Resultatet i litteraturöversikten visade att patienterna beskrev sina kroppar som annorlunda 

och främmande och kallade den förlamade sidan för objekt, vilket ledde till att patienterna 

uttryckte känslan av oro över hur de skulle klara av den förändrade livssituationen. Den 

förändrade kroppens försvårade rörelsemönster ledde till upplevelse av ett långsamt liv, samt 

känslan av hopplöshet. Litteraturöversiktens resultat visade också att personer med stroke 

upplevde en känsla av begränsning i det dagliga livets aktiviteter på grund av förlamning och 

nedsatt känsel i kroppen. Kroppen betraktades som förändrad och okänd efter stroke. 

Upplevelser av den förändrade kroppen relaterad till förlust av kontroll kan jämföras med 

studier kring upplevelser av att förlora någon kroppsdel genom amputation. Så har till 

exempel en studie av Sjödal, Gard och Jarnlo (2004) om patienters upplevelser efter 

benamputation, vilken visade att en del av patienter uttryckte att förlust av kontroll och den 

förändrade kroppen ledde till att de upplevde att livet sakta togs ifrån dem och beskrev detta i 

termer av ett långsamt liv. Det framkom även i samma studie att vissa personer som 

genomgått benamputation uttryckte oro och saknad relaterad till att en viktig del av individen 

har gått förlorad. Gallageher och Maclachaln (2001) bekräftade att patienterna som blev 

amputerade tänkte mest på hur de skulle klara sig i vardagen med ett ben, vilket ledde till att 

de kände sig begränsade vid olika aktiviteter i vardagen. Roy och Andrews (1991) menar att 

för att en individ ska kunna anpassa sig till en förändrad situation, bör personens 

grundläggande behov såsom sömn och vila samt aktivitet tillfredsställas. Om en individs 

grundläggande behov inte kan tillfredsställas, kan det leda till att personens 

anpassningsförmåga påverkas negativt, samtidigt som det kan leda till olika depressiva 

tillstånd. Enligt Engström (2005) kan det vara viktigt att ha en äkta närvaro i mötet med 

personer som insjuknat i stroke än att enbart vara där. Genom att visa patienterna känslan av 

acceptans, tillhörighet och avslappning kan man då uppnå förutsättning av en ömsesidig 

förståelse. Studien av Kumelien och Axelson (2000) om omvårdnad av personer med stroke 

på äldreboende bekräftade att intervjuade sjuksköterskor upplevde frustration när de inte 

kunde förstå vad den strokedrabbade ville säga eller uttrycka. Detta upplevdes som en 

svårighet hos vissa vårdare då de inte känner individen som person eller förstår dennes 

känslor. Författarna till litteraturöversikten tycker att det kan vara viktigt att ge strokepatienter 
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tillräckligt med tid för att känna sig förstådda, samt minska stress hos dem för att kunna 

uppnå en bättre kommunikation. 

 

8.2.2 Självuppfattning 

Litteraturöversiktens resultat visade att patienters självuppfattning och emotionella 

upplevelser påverkades negativt av stroke och olika känslor uttrycktes, såsom förlust av 

självkänsla, självförtroende, självständighet och motivation. Litteraturöversiktens resultat 

visade också att en del patienter hamnade i identitetskris till följd av stroke genom att de 

försökte jämföra deras nuvarande ”jag” med deras forna ”jag”, vilket påverkade de flesta 

patienters självkänsla och självbild negativt. Detta kan i sin tur påverka möjligheter att 

anpassa sig till den nya situationen efter stroke. Det framkom även i litteraturöversiktens 

resultat att hur andra personer, speciellt familjemedlemmar behandlade och såg på personer 

med stroke, var viktigt för de strokedrabbade för att kunna skapa en ny bild och upptäcka sitt 

nya ”jag”. Liknande resultat framkommer i en studie av Horgan och Maclachlan (2004), där 

självbild hos en del personer påverkades negativt efter benamputation då de kände sig 

annorlunda och främmande inför sin kropp efter benamputation. Även en studie av Hallström 

och Elander (2001) om de amputerade patienternas behov bekräftade att förlust av 

självkänslan kan förekomma. Förlusten av självkänslan kan påverka patientens förmåga att 

anpassa sig till livsförändring samt leda till upplevelse av hot mot hennes integritet. 

Integriteten och självkänslan hos dessa patienter kan bevaras genom att de behandlas 

respektfullt. Vidare menar Hallström och Elander (2001) att varje individ är unik och ska 

därför behandlas som ett subjekt, vilket kan främja personens upplevelse av självkänslan.  

Roy (2009) menar att människans självuppfattning är kopplad till hennes kognitiva 

process, som kan påverkas vid ohälsa. Vidare betonar hon att om människans psykologiska 

behov inte tillfredsställs, kan detta resultera i att människan börjar misstro sig själv, sin 

identitet och förmåga, vilket i sin tur kan leda till svårigheter att hantera och adaptera sig till 

den nya livssituationen. Människans självbild kan under en sjukdomsperiod förändras 

antingen temporärt eller varaktigt. Självbilden hos individen kan upplevas vara hotad för att 

till exempel kroppen har förändrats. Detta kan i sin tur resultera i att människan inte kan 

anpassa sig till den nya situationen (Roy, 2009).  

Författarna till litteraturöversikten anser att det är sjuksköterskans uppgift att notera att 

patienters självuppfattning kan komma att se annorlunda ut efter stroke. En del patienter kan 

komma att ha svårigheter att sätta ord på sina upplevelser, medan andra kan ha mer eller 

mindre förmåga att utrycka sina upplevelser och förmedla hur de har det till andra. Det är 
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därför viktigt för sjuksköterskan att utgå från patientens livstolkningar, ha förmåga att sätta 

sig in i hens livssituation och sträva efter att förstå hens upplevelser och beteende för att 

kunna tillgodose hens behov, samt främja och bevara hens välbefinnande (Ternestedt & 

Norberg, 2009). Det är sjuksköterskans ansvar att försöka förstå vad patientens upplevelser 

handlar om, samt vad situationen betyder för patienten.   

 

8.2.3 Rollfunktion   

Det framkom i litteraturöversiktens resultat att en del patienter upplevde förlust av sina 

livsviktiga roller, från att vara en produktiv person som arbetade heltid och försörjde familjen 

innan de drabbade av stroke till att vara beroende av andras hjälp. Patienternas upplevelser av 

förlust påverkade deras roller i familjen negativt. Känslan av att vara en börda för familjen 

upplevdes hos en del patienter vilket ledde ibland till en känsla av otillräcklighet. Den 

ändrade rollfunktionen efter stroke kan jämföras med förlust av roller vid andra allvarliga 

sjukdomstillstånd.  Liknande resultat som i denna litteraturstudie framkommer i en studie av 

Hogden, Greenfield, Nugus och Kiernan (2012) som handlar om vad som påverkar patienters 

beslutsfattande i samband med Amyotrophic Lateral Scleros (ALS). Där bekräftade vissa 

patienter att de hade förlorat sin roll både på arbete och i hemmet på grund av sjukdomen. 

Patienterna kände sig ensamma och upplevde att de inte längre var inkluderade i det sociala 

livet, vilket ibland ledde till en känsla av frustration och depression. Studie av Ozannen, 

Granhiem och Strang (2013) visade att personer med ALS kände sig beroende av närstående 

på grund av bristande förmåga att ta hand om sig själv. I samma studie beskrev en del 

patienter upplevelsen av att detta stora behov av närstående ledde ibland till en känsla av att 

vara en börda och deras tidigare roll i familjen påverkades negativt.  

 Rollfunktion är det tredje adaptiva funktionsområde i Roys adaptionsmodell. Roy (2009) 

menar att en människa skapar nya roller under hela sitt liv och för att kunna forma en ny roll 

krävs det kunskap om vad som förväntas av henne i den nya rollen. Rollen som vi har på 

arbetsplatsen, skolan, familjen eller i samhället kan bidra till individens hantering av olika 

situationer (Roy, 2009). Hon menar dock att sjukdom ibland kan leda till att man inte längre 

kan leva upp till sina rollförväntningar, vilket ibland leder till att de kommer i konflikt med 

varandra. Anpassning till den förändrade situation kan också innebära hantering av de 

förändrade livsomständigheterna. Författarna vill tydliggöra att om en person får hjälp att 

anpassa sig till den förändrade livssituation, kan det bli lättare för denne att gå vidare eller 

utvecklas och dennes hälsa och välbefinnande kan däremot främjas. Sjuksköterskan kan stötta 

patienter att bevara sina tidigare kända roller, såsom att laga mat, utföra personlig hygien etc.  
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Studien av Kamen (1997) visade att en vanlig tandborstning kunde upplevas som svårt hos 

många strokepatienter. Men genom att erbjuda patienten elektronisk tandborste eller 

tandborstnings material som är anpassade efter patientens förmåga, till exempel vid svag 

hand, betraktades i studien som en copingsmekanism som kunde hjälpa strokepatienterna att 

bevara förmågan att sköta sin munhygien.  

 

8.2.4 Relation och samhörighet 

I litteraturöversiktens resultat framkom det att patienters poststroke situation begränsade deras 

förmåga att engagera sig i vissa sociala aktiviteter. Patienter mötte olika hinder som gjorde 

det svårt för dem att delta i olika sociala aktiviteter. En del patienter fick lämna sitt arbete till 

följd av sjukdomen, vilket medförde social begränsning och ledde till isolering. Det framkom 

i litteraturöversiktens resultat också att en del patienter valde att avstå från tidigare relationer 

för att minska stress, få kontroll över sitt liv eller för att kunna bevara sin tidigare bild i andras 

ögon. En studie av Sjödahl et al. (2004) bekräftade att en del personer som genomgått 

benamputation valde att undvika sociala aktiviteter för att de upplevde svårigheter att visa upp 

sin förändrade och generande kropp och föredrog därför att stanna hemma.  

Det fjärde adaptiva funktionsområde enligt Roys modell är Relation och samhörighet, som 

förknippas med människans känslor och nära relation till andra personer (Wiklund & 

Lindwall, 2012). Den nya situationen kan leda till att relationer kommer att se olika ut jämfört 

med hur de var tidigare. Enligt Roy (2009) är människan beroende av andras hjälp för att 

kunna bevara en ömsesidig relation. Ömsesidiga relationer som kännetecknas av kärlek, 

respekt och omsorg för varandra kan bidra till att människan integreras och utvecklas genom 

att dela med sig av sina erfarenheter och kunskap. Vidare menar Roy (2009) att ett bra och 

fungerande socialt liv kan bidra till lättare hantering av och anpassning till den förändrade 

livssituationen däremot kan det var svårt för individen att anpassa sig till sin nya situation om 

hen har ett dåligt socialt liv. Wiklund och Lindwall (2012) menar att ”individens relationer 

till andra kan vara en resurs” (s. 254). Men en dålig fungerade relation kan istället medföra 

ohälsa. Det kan därför vara viktigt för sjuksköterskan att lägga märke till maladaptiva 

beteenden i relationer, vilket kan innebära att patienter har svårt att ta ansvar eller sätta 

gränser. 

 Författarna till litteraturöversikten menar att för att strokepatienter ska kunna få en god 

vård av sina närstående kan det vara viktigt för sjuksköterskan att upprätthålla en ömsesidig 

relation med de närstående. Denna ömsesidiga relation kan bidra till ökad förståelse för deras 

livssituation, samt kunna stödja dem utifrån deras behov. Genom att delta i vården redan på 
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sjukhuset, kan de närstående få ökad förståelse för och kunskap om de förändringar som 

sjukdomen har orsakat (Dahlin,2012). Detta kan bidra till att närstående kan adaptera sig till 

sin nya roll som vårdare och känna samhörighet. Nordin (2001) menar i sin studie att ett 

individanpassat stöd i form av undervisning, information och samtal med strokepatienter och 

deras närstående kan hjälpa dem att kunna hantera den förändrade livssituationen som 

sjukdomen har orsakat. Vidare menar Close och Procters (1999) att oro inför framtiden kan 

reduceras med hjälp av väl anpassad information och en bra relation mellan vårdare och 

patienter.  

 

8.3 Kliniska implikationer  

Författarna till denna litteraturöversikt anser att studiens resultat kan bidra till 

kunskapsutveckling för sjuksköterskor som dagligen vårdar personer med stroke, samt för 

närstående som vårdar personer som insjuknat i stroke. Mer individanpassade stödinsatser för 

att utveckla effektiva copingstrategier i förhållande till den förändrade kroppen efter stroke 

behövs då patienter betonade svårigheter att hantera den drabbade delen av kroppen. 

Litteraturöversiktens resultat pekar vidare på en del livsförändringar som patienter tvingas gå 

igenom efter att ha drabbats av stroke och behoven av stöd i det dagliga livet kan se olika ut 

beroende på vilka funktionshinder patienten har efter sjukdomen. Då patienter upplevde att 

vårdpersonal lägger mer fokus på det medicinska än hur man hjälper dem med andra 

aktiviteter såsom till exempel hjälp vid måltiden hos dem som har ätsvårigheter, behövs mer 

utbildningsinsatser. Detta gäller även bristande kunskap om emotionellt stödjande samtal för 

att anpassa rollförväntningar. Genom att sätta sig i och förstå patientens situation samt 

tillämpa en helhetssyn på individen, kan man erbjuda tryggare och säkrare vård utifrån 

patientens behov, vilket i sin tur kan minska lidande hos de personer som redan befinner sig i 

en utsatt situation. Roys teori om de fyra adaptiva funktionsområden kan vägleda 

sjuksköterskans planering och vård av strokepatienter. 

 

8.4 Förslag till fortsatt forskning  

Författarna till denna litteraturöversikt uppmärksammade vid datasökning i olika databaser att 

det finns begränsad forskning kring strokepatienters upplevelser av vårdande då forskning 

handlar främst om närståendes och vårdpersonalens upplevelse av att vårda personer som 

drabbats av stroke. Mer forskning kring patienters egna upplevelser av att ta emot vård till 

exempel inom äldrevården skulle öka kunskapen kring hur vård borde vara. 
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9. Slutsats  

Syftet med studien var att beskriva patienters upplevelser av det dagliga livet efter stroke. 

Resultatet presenterades i fem olika teman med två sub-teman: Upplevelser av den förändrade 

kroppen, Upplevelser av hinder i praktiska aktiviteter, Upplevelser av förändringar i det 

sociala livet med två sub-teman: ” Social interaktion och Hinder som begränsar deltagandet i 

sociala aktiviteter”, Självuppfattning och emotionella upplevelser, samt Upplevelser i nära 

relationer. Studiens resultat visar att det dagliga livet hade förändrats mer eller mindre hos 

personer som överlevt stroke. Patienterna upplevde hinder som begränsade möjligheter till att 

utföra dagliga aktiviteter och att delta i sociala aktiviteter relaterade till olika funktionshinder 

de fick till följd av stroke. Det förändrade sociala livet var till en viss del relaterat också till 

hur omgivningen såg på de strokedrabbade personer efter sjukdomen. Litteraturöversiktens 

resultat visade att den förändrade livssituationen efter stroke ledde till att rollfunktioner i 

familjen och samhället påverkades negativt vilket ledde till att en del strokedrabbade 

upplevde sig som en börda för andra speciellt närstående. Självbilden och självkänslan hos 

personer med stroke påverkades negativt genom att de försökte jämföra sin livssituation innan 

och efter stroke. 
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Bilaga 1. Sökmatris  

Databas Sökord Antal 

träffar 

Begränsningar Antal lästa 

abstrakt 

Antal lästa 

artiklar 

Valda artiklar till 

resultat, se bilaga 2. 

Pubmed Quality of life 

AND stroke 

survivors AND 

experience 

89 Peer reviewed, full 

text, English language, 

2004-2016 

7 2 Simeone, S., 

Savini, S., Cohen, 

M.Z, Alvaro, R., & 

Vellone, E. 

Pubmed Stroke survivors 

AND daily 

activities AND 

Experience 

51 Peer reviewed, full 

text, English language, 

2004-2016 

14 2 Dalvandi, A., Heikkilä, 

K., Maddah, S.S., 

Khankeh, H.R., & 

Ekman, S.L. 

 OCH  

Taule, T., & Råheim, 

M. 

Pubmed Participation 

AND everyday 

life AND stroke 

survivors 

9 Peer reviewed, full 

text, English language, 

2004-2016 

3 2  Amosun, S.L., Nyante, 

G.G., & Wiredu, E.K. 

Pubmed Everyday 

occupation AND 

after stroke 

 

13 Peer reviewed, full 

text, English language, 

2004-2016 

2 1 Fallahpour, M., 

Jonsson, H., Joghataej, 

M.T., Nasrabadi, A.N., 

& Tham, K. 

Cinahl complete Fundamental of 

care AND 

Nursing care 

AND Stroke 

10 Peer reviewed, full 

text, English language, 

2004-2016 

1 1 Kitson, A.L., 

Dow, C., Calabrese, 

J.D., Locock, L., & 

Muntlin, Athlin.Å. 

Medline Stroke survivor 

AND experience 

4 Peer reviewed, full 

text, English language, 

2004-2016 

2 1 Murray, C.D., & 

Harrison., B. 
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AND 

phenomenological 

Medline Employment 

AND Life AND 

Stroke 

58 Peer reviewed, full 

text, English language, 

2004-2016 

4 3 Gilworth, G., Phil, M., 

Cert, A., Sansam, K., 

& Kent, R.M. 

Medline Life after stroke 

AND nursing 

AND experience 

27 Peer reviewed, full 

text, English language, 

2004-2016 

4 2 Quinn, K., Murray, 

C.D., & Malone, C. 

 OCH 

Carlsson, E., 

Ehrenberg, A., & 

Enfors, M. 
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Bilaga 2. Matris över urval av artiklar till resultat  

Författare Titel År, land, tidskrift Syfte Metod 

(Urval och 

datainsamling, analys) 

Resultat 

Amosun, S.L., 

Nyante, G.G., 

& Wiredu, E.K 

Perceived and 

experienced 

restrictions in 

participation and 

autonomy among 

adult survivors of 

stroke in Ghana 

2013, Ghana, 

African Health 

Sciences 

Syfte med studien var att 

bedöma de erfarna och 

upplevda 

begränsningarna i 

delaktighet och 

autonomi bland vuxna 

stroke överlevare i 

Ghana 
 

Urval: 200 

strokepatienter. 

Deltagarna var både män 

och kvinnor, med ålder 

mellan 18–65 år.  

 

Datainsamling: 
intervjuer och enkäten 

 

Dataanalys:  

innehållsanalys användes 

som analysmetod. 

Studieresultaten visade att stroke 

överlevare mötte begränsningar i 

delaktighet och autonomi främst i tre 

områden: nämligen att ta sig ut från 

sitt hem, involveras i arbetet och att 

delta i familj och sociala aktiviteter. 

Miljö-mässiga hinder var en av 

faktorerna som gjorde det svårt för 

stroke överlevare att ta sig ut från sitt 

hem. För en del Deltagare ledde det 

miljömässiga hindret till 

självpåtagen begränsning. 
 

Carlsson. E., 

Ehrenberg. A., 

& Enfors. M 

Stroke and eating 

difficulties: long-

term experiences 

2004, Sweden, 

Journal of clinical 

Nursing 

Syftet med studien var 

att undersöka hur 

människor med stroke 

påverkas av 

ätsvårigheter under en 

längre tid. 

urval: tre deltagare  

 

Datainsamling: 
intervjuer  

 

 

Dataanalys: tematisk 

analysmetod 

I studieresultatet framkom det ett 

huvudtema och tre subtema 

 

Tema: Att sträva efter att leva ett 

normalt liv 
 

Subtema: 
 Övergiven att lära sig på egen 

hand. 

 Upplevelsen av förlust 

 Att känna sig beroende. 

Dalvandi, A., 

Heikkilä, K., 

Maddah, B., 

Khankeh, H.R., 

Life experiences 

after stroke 

among Iranian 

stroke survivors 

2010, Iran. 

International 

nursing review 

Syfte med studien var att 

belysa hur stroke 

överlevare upplever och 

uppfattar livet efter 

Urval: Tio 

strokepatienter. Ålder: 

55–70 år gammal, hade 

drabbats av en stroke 

Studieresultatet visar att deltagarna 

uppfattade att otillräckliga sociala 

och ekonomiskt stöd, brist på en 

utbildningsplan, bristande tillgång 
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& Ekman, S.L stroke inom de senaste 3–6 

månader, skulle kunna 

kommunicera, vara 

bosatt i Teheran  

Datainsamling: 

semistrukturerade 

intervjuer.  

Dataanalys: 

fenomenologisk 

analysmetod 

till rehabiliterande tjänster, fysiska 

och psykiska problem ledde dem till 

funktionella störningar (fysiska 

störningar såsom funktionella 

begränsningar, svaghet, obalans och 

orörlighet, vara beroende gällande 

ADL) och dåliga socio-ekonomiska 

situationen 

Fallahpour, M., 

Jonsson, H., 

Joghataej, 

M.T., 

Nasrabadi, 

A.N., & Tham, 

K 

"I am not living 

my life": lived 

experience of 

participation in 

everyday 

occupations after 

stroke in Tehran 

2013, Iran, Journal 

of rehabilitation 

medicine 

Syfte med studien var att 

beskriva den levda 

erfarenhet och 

identifiera vad som 

karakteriserar fenomenet 

delaktighet i dagliga 

aktiviteter efter stroke, i 

Teheran, Iran   

Urval: Åtta deltagare 

ingick i studien.  

 

Datasamling: Intervjuer  

 

Dataanalys: empirisk 

fenomenologisk 

psykologisk metod   

 

 

Studieförfattare identifierade tre 

viktiga egenskaper för fenomenet 

delaktighet i dagliga aktiviteter: 

 ”Varande”: jag kan inte 

utföra dagliga aktiviteter som 

tidigare 

 Jag är inte samma person 

 Jag lever ett annat liv 

Gilworth, G., 

Phil. M., Cert. 

A., Sansam. 

K., & Kent R. 

M. 

Personal 

experiences of 

returning to work 

following stroke: 

An exploratory 

study 

 

2009, United 

Kingdom 

Journal Article 

Att undersöka 

förväntningar och 

upplevelse av stroke 

överlevare i relation 

med att återgå till arbetet 

urval: Åldersgräns 

mellan 24–64 år. 13 

deltagare 

 

 

Datainsamling: Semi-

strukturerade intervjuer 

 

Dataanalys: 

Tematisk analys  

8 tema identifierades 

därav resultatet fokuserades på ett 

specifikt tema med 4 subtema 

 

8 tema  
 Tidigare uppfattning om 

stroke 

 Tidigare erfarenheter på 

sjukhus 

 ihållande symtom 

 Arbete 

 Påverkan på det sociala livet 
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 Emotionella påverkan 

 Familj relationer 

 komma till rätta med 

funktionshinder 

 

Arbete 

subtemana: 
 

 Erfarenhet av att återgå till 

arbetet (inklusive 

anpassningar på arbetet och 

stödsystem) 

 Hinder och kvarstående 

symtom som påverkar planer 

att återgå till arbetet 

 Ändra jobb eller karriär  

Att ta en förtidspension 

Kitson. A.L., 

Dow. C., 

Calabrese. 

J.D., Locock. 

L., & Muntlin, 

Athlin. Å. 

Stroke survivors’ 

experiences of the 

fundamentals of 

care: 

A qualitative 

analysis 

2013,  

United Kingdom, 

International 

Journal of Nursing 

Studies 

Syftet med studien var 

att beskriva stroke 

överlevares erfarenhet 

av omvårdnads 

intervention under sin 

sjukhusvistelse 

Urval: Åldersgräns 

mellan 30 till 80 år. 15 

deltagare. 6 män och 9 

kvinnor.  

 

Datainsamling semi-

strukturerad 

intervjustudie 

 

Dataanalys: Tematisks 

analysmetod. 

Resultatet presenterades i tre 

sektioner 

 

 Fysiska-  mobilitet, 

elimination, drickandet, 

ätandet, säkerhet, 

medicinering, personlig 

hygien samt på och 

avklädning. 

 psykosociala-  här 

diskuterade mest om 

värdighet, kommunikation, 

utbildning, integritet, respekt 

för ens egna val och 

Relation aspekten kring 
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deltagarnas upplevelse av 

vårdgivarna - här tog de upp saker 

om att vissa personaler respekterade 

deras integritet vid till exempel 

toalettbesök och vid på och 

avklädning. 

 Medan andra inte brydde sig 

så mycket om det. 

 

 De hade sårbara känslor oftast 

kring de saker som de var mest i 

behov av t.ex. toalettbesök, 

matning, elimination samt vid på 

och avkänning. 

 

 

 Murray, C. D., 

& Harrison, B  

The meaning and 

experience of 

being a stroke 

survivor: an 

interpretative 

phenomenological 

analysis 

2004, United 

Kingdom, 

Disability and 

rehabilitation: An 

international 

multidisciplinary 

journal 

Syftet med studien var 

att utforska mening och 

upplevelse av att vara en 

stroke överlevare 

Urval: 10 deltagare 

 

 

Semi-strukturerad 

intervjustudie 

 

Dataanalys 
fenomenologisk analys 

metod  

Fyra teman framkom ur analysen 

 Förlorat sig själv 

 Emotionella svårigheter 

 kön, romantik och sexualitet 

 Social interaktion 

 

Quinn, K., 

Murray, C.D, 

& Malone, C. 

The experience of 

couples when one 

partner has a 

stroke at a young 

2014, United 

Kingdom, Disability 

and rehabilitation: 

An international 

Syftet med studien var 

att utforska partners 

upplevelse av varandra 

när den ena drabbades 

urval: Åtta deltagare. 

Åldersgräns mellan 18-

55år. år 

 

Tre teman identifierades 
 

 Hur har detta hänt? 

 Är det såhär livet kommer att 



 
 

31 (35) 
 

 

age: an 

interpretative 

phenomenological 

analysis 

multidisciplinary 

journal 

av stroke under sina 

unga år samt hur 

upplevelsen har påverkat 

deras relation 

Datainsamling: Semi-

strukturerad 

intervjustudie 

 

Dataanalys: 

Fenomenologisk analys 

metod 

vara nu? 

 Jag har förlorat min 

manlighet 

 

Simeone,S., 

Savini,S., 

Cohen, M.Z, 

Alvaro, R., & 

Vellone, E 

The experience of 

stroke survivors 

three months after 

being discharged 

home: A 

phenomenological 

investigation 

2015, Italy. 

European Journal of 

Cardiovascular 

Nursing 

 

Syftet var att beskriva 

stroke överlevare 

upplevelser: tre månader 

efter utskrivning från 

rehabiliteringssjukhus 

Urval: 15 

strokepatienter ingick i 

den här studien. 

 

Datainsamling: 

intervjuer 

. 

Data analyserades med 

hjälp av fenomenologisk 

analysmetod. 

Efter dataanalysen, kom 

studieförfattarana fram till fem olika 

teman: 

 Ett förändrat liv 

 Levande minne av den akuta 

fasen efter stroke 

 Lättnad efter återhämtning 

från stroke 

 Se sig som en börda för 

anhöriga 

 

Taule, T., & 

Råheim, M 

Life changed 

existentially: a 

qualitative study 

of experiences at 

6–8 months after 

mild stroke 

2014, Norway, 

Disability and 

rehabilitation. An 

international 

multidisciprinary 

journal 

Syfte: var att utforska 

stroke överlevares 

upplevelse i samband 

med en tidig utskrivning 

Urval: Åtta deltagare 

(45–80 år) 

.  

 

Datainsamling skedde 

genom intervjuer 

 

Data analyserades 

utifrån tolkande 

fenomenologisk 

analysmetod. 

 

Deltagarnas berättelser visade att 

livet hade förändrats mycket efter 

stroke. 

 

De skillnader och likheter i 

patienternas upplevelser var 

strukturerade enligt ett centralt tema 

”liv förändrades existentiellt” 
och följande underteman: 

självupplevd hälsa, den förändrade 

kropp, praktiska aktiviteter, delta i 

samhället och självuppfattning.       
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