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Sammanfattning    

 

Varje år insjuknar ca 30 000 personer i Sverige i stroke. Stroke är ett samlingsnamn för 
hjärninfarkt och hjärnblödning. Stroke påverkar såväl fysiska som psykiska funktioner. 
Komplikationerna till stroke är svåra. Det finns flera riskfaktorer för stroke av vilka 
vissa kan förebyggas och behandlas. Livskvalitet beskrivs som lycka, goda sociala 
relationer, god fysik och möjligheten att klara av dagliga aktiviteter. 
Funktionsnedsättningar som kommer av stroke tvingar fram anpassning till ett nytt sätt 
att leva. För att sjuksköterskan ska kunna ge det stöd och den vård strokepatienten är i 
behov av krävs det kunskap om hur kroppens förändringar påverkar livskvaliteten. 
Syftet med studien är att beskriva patienters upplevelser av livskvalitet efter de drabbats 
av en stroke. En kvalitativ litteraturstudie gjordes enligt Evans (2002). Kunskapen vi 
fick när vi gjorde studien var att anpassningen till det nya livet är svårt för patienten. 
Nya roller som patienten får bidrar till förvirring av identiteten. Att få stroke innebär en 
emotionell bergochdalbana som går mellan negativa känslor och hopp. Det sociala livet 
förändras och även de intima relationerna. Livskvalitet kan påverkas av allt och alla som 
finns i omgivningen. Sjuksköterskan har genom sitt bemötande och stöd en stor roll i 
hur strokepatienten upplever sin livskvalitet. 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: Stroke, livskvalitet, livsvärld, upplevelse  
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INLEDNING 

Stroke är en idag vanligt förekommande sjukdom och som sjuksköterska möter man 
ofta strokedrabbade patienter inom vården. Det kan lätt uppstå missförstånd, på grund 
av de olika handikapp som kommer till följd av stroke, mellan patienten och vårdaren 
vilket kan leda till ett vårdlidande för patienten. Därför vill vi lyfta fram strokepatienten 
för alla sjuksköterskor som inte kommit i kontakt med strokepatienter tidigare. Det finns 
många komplikationer till stroke som försvårar livet för patienten. Sjuksköterskans 
uppgift är att förebygga, lindra och bota sjukdom och lidande. För att kunna göra det 
krävs kunskap om sjukdomen stroke samt förståelse för patientens upplevelse av att 
leva med stroke. Det krävs också att vi som sjuksköterskor håller oss uppdaterade inom 
vårdmetoder och forskning. Vi valde att skriva om stroke för att skaffa oss kunskap för 
att förbättra bemötandet av dessa patienter. 
 
 

 

BAKGRUND 

Varje år insjuknar ca 30 000 personer i Sverige i stroke och medelåldern är 75 år. Män 
har större risk att få en stroke (Socialstyrelsen, 2005) då hjärt och kärlsjukdomar är 
vanligare hos män än hos kvinnor i alla åldrar (Grefberg & Johansson, 2007), men 
eftersom kvinnor blir äldre är antalet strokedrabbade högre bland kvinnor 
(Socialstyrelsen, 2005).  

 

 

Patofysiologi och symtom 

En stroke betyder att blodförsörjningen till hjärnan helt eller delvis hindras av en 
trombos (hjärninfarkt) eller en blödning. Hjärninfarkt är när en blodpropp täpper till 
någon av artärerna i hjärnan, blodtillförseln till området stryps och det kallas ischemi. 
Det gör att cellerna i området får en nedsatt funktion eller dör på grund av syrebrist. 
Beroende på hur dåligt blodflödet till området är, påverkas skadans svårighetsgrad 
(Borenstein & Hårdemark, 2001). En hjärnblödning orsakas av att ett kärl brister, vilket 
leder till att blod läcker ut i hjärnhinnorna eller hjärnvävnaden och trycket stiger. När 
blödningen är belägen i hjärnvävnader förstörs celler och nervbanor i området med 
förlamning och andra neurologiska symtom som följd. Beroende på blödningens storlek 
och lokalisation ger den olika symtom. Det är vanligare med infarkt än blödning men 
både infarkt och blödning ger liknande symtom. Symtom till stroke kan vara 
illamående, kräkningar, förlamning, yrsel, svår huvudvärk, plötslig talsvårighet, 
påverkat medvetande och medvetslöshet (Borenstein & Hårdemark, 2001). 
Komplikationerna till stroken beror på var i hjärnan skadan har uppkommit (Almås, 
2003). Olika delar av hjärnan påverkar olika delar av kroppen. Beroende på strokens 
lokalisation får kroppen förlamning på olika sätt (Borenstein & Hårdemark, 2001). 
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Motoriska komplikationer som exempelvis förlamning, kommunikationssvårigheter, 
nutrition och elimination är de mest påtagliga konsekvenserna av stroke. Psykiska 
förändringar med emotionell instabilitet som okontrollerade känslosvall samt 
personlighetsförändringar som aggression och depression kan också vara konsekvenser 
av stroke (Almås, 2003). I huvudsak är det medelålders och äldre människor som 
drabbas av stroke. Personer med aterosklerotiska förändringar i hjärnans artärer, 
diabetes, högt blodtryck och hjärtsjukdom ligger i riskzonen (Almås, 2003). Rökning, 
högt alkoholintag, höga blodfetter, p-piller samt övervikt och för lite motion är också i 
hög grad riskfaktorer för stroke (Olsson & Norrving, 2001). Genom att ändra kosten och 
livsstilen kan många av riskfaktorerna förebyggas. Sjukdomar som högt blodtryck, 
diabetes och hjärtsjukdom behöver medicineras för att riskfaktorerna ska minska 
(Olsson & Norrving, 2001).  

 

Behandling och rehabilitering 

En strokedrabbad patient bör ligga på en speciell strokeavdelning. Enligt Socialstyrelsen 
(2005) är det inte lämpligt för stroke patienten att ligga på en vanlig vårdavdelning. Det 
är viktigt att registrera medvetande, motorik, sensorik, språk och ögonrörelser. Patienten 
övervakas enligt ett särkilt protokoll. Det är viktigt att kartlägga andra sjukdomar som 
patienten har. Diabetes, högt blodtryck eller hjärtarytmier kan påverka prognosen av 
stroken. För att främja förbättringen av stroken bör andra sjukdomar behandlas på ett 
sätt som främjar blodcirkulationen och syretillförseln till hjärnan (Almås, 2003).  
 
Rehabilitering betyder återerövring av förlorade funktioner (Almås, 2003). Många 
patienter är i behov av rehabilitering under lång tid efter akutfasen efter stroke 
(Socialstyrelsen, 2005). Rehabiliteringen efter en stroke påbörjas redan under det första 
dygnet. Målsättningen med rehabiliteringen är att kroppen ska fungera så bra som 
möjligt och återfå ett normalt rörelsemönster. Målet med träningen är att förbättra 
samspelet i hjärnan genom att stärka existerande förbindelser i centrala nervsystemet 
och stimulera bildandet av nya förbindelser. Den korrekta stimuleringen sker genom 
sinnena och beröring, lägesförändring och rörelse är viktiga aspekter under 
rehabiliteringen efter en stroke (Almås, 2003). Det är sjukvården som ska bedöma 
patientens förmåga att klara sig i det vardagliga livet. Det kan behövas hjälpmedel i 
hemmet eller ett särskilt boende (Socialstyrelsen, 2005). 

 

Människan och livskvalitet 

Livsvärlden är en komplex och oreducerbar verklighet som inte åtskiljer liv och värld. 
Livet och världen sammankopplas istället i livsvärlden till en enhet (Bengtsson, 2000). 
Livsvärlden är den verklighet som människan lever i och upplever genom kroppen men 
den är inte synonym med den fysiska verkligheten (Wiklund, 2003). Livsvärlden 
speglar hur patienten erfar hälsa, lidande, välbefinnande och vård (Dahlberg, Segesten, 
Nyström, Suserud & Fagerberg, 2003). I tillfrisknandet från stroke behöver 
strokepatienten hjälp och stöd (Almås, 2003), och i vårdandet måste hänsyn tas till 
livsvärlden (Dahlberg m.fl., 2003). Stroke är den vanligaste orsaken till neurologiska 
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funktionsnedsättningar hos vuxna (Socialstyrelsen, 2005). Kroppen är säte för 
upplevelse och identitet. Vid en förändring av kroppen ändras således upplevelsen av 
den subjektiva kroppen och tillgången till världen (Wiklund, 2003). Kroppen som 
subjekt innebär att människan är sin kropp. Livet kretsar kring kroppen och kroppen är 
navet i existensen. All påverkan på kroppen påverkar människans liv och existens 
(Dahlberg m.fl., 2003). Funktionsnedsättningarna som kommer av stroke påverkar 
patientens autonomi tillfälligt eller permanent. Autonomin skyddar integriteten som har 
grunden i människovärdet. Autonomi innebär självbestämmande och i mötet med 
strokepatienten är det viktigt att sjuksköterskan blir den sköld som bevarar och försvarar 
det hotade människovärdet (Socialstyrelsen, 2005). Människovärdet ger utrymme för 
patienten att utforma livet och att vara fri (Wiklund, 2003). Patienten är den främsta 
experten på den egna kroppen, lidandet, välbefinnandet och livssituationen (Dahlberg 
m.fl., 2003). I ett mellanmänskligt samspel utvecklas människan. En god vårdrelation är 
mycket viktig för att det ska ges utrymme för tillväxt och uttryckande av olika behov 
som patienten har, vårdaren blir en trygg bas för patienten. I bemötandet av en patient 
och i en vårdrelation är det viktigt att måna om patientens värdighet och att uppehålla 
ett etiskt förhållningssätt för att inte kränka personens värdighet. Relationen måste 
skapas så att det blir en källa av kraft för patienten och inte ett hot. Inom ramen av 
vårdrelationen finns möjlighet att utforma vården tillsammans. Vårdaren ska inte 
komma på lösningar åt patienten utan istället, genom frågor, ge stöd för att patienten 
själv ska kunna komma fram till lösningar och lindra lidande. Sjuksköterskans uppgift 
är att stimulera patientens egna resurser för att finna svar (Wiklund, 2003). 
 

Sjuksköterskor med för lite kunskap om sjukdomen stroke och följderna av den ger inte 
samma goda vård som sjuksköterskan som har kunskap. För patienten påverkar det 
vården, tillfrisknandet och den upplevda självbilden. Patientens kontakt med anhöriga 
påverkas också negativt då sjuksköterskan inte har gett adekvat information om 
sjukdomslära samt rehabilitering. Det leder till att patienten känner ensamhet och 
känslan av att vara oförstådd kan lätt erfaras. Sjuksköterskor med kunskap om stroke ser 
till hela patienten och inte bara den sjuka kroppen. Patienter som möter och blir bemötta 
av sjuksköterskor med mindre kunskap upplever att sämre information ges om 
sjukdomstillståndet (Widar, Ek & Ahlström, 2007). Studier visar att bristfällig 
information om diagnos och behandling är ångestskapande under en sjukhusvistelse. 
Det skapar osäkerhet hos patienten och leder till en känsla av otrygghet. Sjuksköterskan 
måste skapa en relation med patienten. Det främjar kommunikationen och patienter kan 
lättare ta emot den information som behövs. Den goda relationen får också patienten att 
känna sig trygg med att ställa frågor om sitt sjukdomstillstånd. För att rätt information 
ska nå patienten är det viktigt att sjuksköterskan planerar sin patientundervisning i 
förväg (Almås, 2003). 
 
Livskvalitet är ett viktigt begrepp inom sjukvården. Yttre betingelser som fysisk 
rörlighet, arbete, sociala relationer, bostad och ekonomi sätts i relation till den 
subjektiva uppfattningen och värderingen av de yttre betingelserna samt hur de yttre 
betingelserna påverkar patientens liv (Hermerén, 2000). Livskvalitet beskrivs som 
lycka, goda sociala relationer, god fysik och möjligheten att klara av dagliga aktiviteter. 
Att få vara mentalt frisk, ha god ekonomi och att kunna vara självständig är några av 
nyckelorden som definierade livskvalitet. Det sociala i livet innebär att kunna medverka 
i sociala interaktioner, umgås med familj och vänner, kommunicera och göra olika 
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aktiviteter (McKevitt, Redfern, La-Placa & Wolfe, 2003). Livskvalitet är inte kopplat 
till hälsa. God livskvalitet kan finnas trots dålig hälsa (Hermerén, 2000). Hälsa är inte 
samma sak som frånvaro av lidande. En människa kan uppleva hälsa trots att ett lidande 
finns. Lidandet måste dock kännas uthärdligt för att det ska ge människan möjlighet för 
tillväxt och hälsa (Wiklund, 2003). Livskvalitet är också individuellt och påverkas av 
omkringliggande faktorer (Hermerén, 2000). Välbefinnande kan inte mätas utav någon 
annan än patienten. Det är något högst personligt som endast kan upplevas då det 
handlar om personens livsvärld och inre upplevelser (Wiklund, 2003). För att 
strokepatienten ska kunna uppleva välbefinnande måste lidandet erkännas och patienten 
måste våga vara i lidandet. Vårdaren blir delaktig i patientens lidande och måste för att 
hjälpa patienten att uppleva välbefinnande ha modet att stanna kvar. Genom att se varje 
strokepatients lidande och välbefinnande som unikt hjälper vårdaren patienten att lindra 
lidande och uppleva välbefinnande som är målet med vårdandet (Dahlberg m.fl., 2003). 
För att göra den levda verkligheten rättvis måste vårdandet ske med ett öppet sinne. Det 
öppna sinnet är viktigt i vårdandet av patienter med uttrycksproblematik (Dahlberg 
m.fl., 2003) t.ex. dysartri (talsvårigheter) till följd av stroke (Almås, 2003). 
 

 

PROBLEMFORMULERING 

Att drabbas av stroke innebär stora förändringar i livet och av kroppen. 
Funktionsnedsättningar och andra viktiga egenskaper påverkas och tvingar fram en 
anpassning till ett nytt sätt att leva. Forskning visar att ökad kunskap och förståelse om 
strokepatienters upplevelser av att leva med stroke bidrar till ett bättre bemötande från 
sjuksköterskan och ett ökat välbefinnande hos patienterna. För att patienten ska kunna 
få stöd och den vård som patienten är i behov av krävs det att sjuksköterskan sätter sig 
in i frågor om hur förändringarna av kroppen påverkar livskvaliteten. Genom att mer 
kunskap om ämnet strokepatienten ges möjlighet för vårdpersonal att utveckla och 
förbättra sitt bemötande av denna patientgrupp. 
 

 

SYFTE 

Att beskriva patienters upplevelse av livskvalitet efter att de drabbats av en stroke. 

 

 

METOD 

Litteratursökning 

Databaser som användes för att söka vetenskapliga artiklar som besvarade syftet var 
Cinahl och Blackwell Synergy. Avgränsningarna som gjordes var ”peer-reviewed” och 
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under vissa sökningar användes även ”linked fulltext”. Artiklarna skulle vara 
publicerade som tidigast år 2000. De använda artiklarna skulle vara kvalitativa då syftet 
med studien var att belysa strokepatienters egna upplevelser. Kvantitativa artiklar 
prioriterades därför bort. Inga avgränsningar gjordes angående vilka världsdelar 
artiklarna kom från. Artiklarna som söktes skulle ha vuxna patienter med i studien. Den 
första sökningen gav många resultat och flera sökord valdes till. Sökord som användes 
var stroke, daily, quality of life, life quality, quality, nursing, caring, hospital, living och 
life world. På Högskolan i Borås hemsida användes Samsök vid en sekundärsökning för 
att hitta artiklar från andra studiers litteraturlistor. I det första urvalsskedet lästes 
artikelns titel. Vid intressant titel lästes abstract och om det fanns tecken på forskning 
som besvarade syftet lästes hela artiklarna för att sedan avgöra om de var relevanta för 
syftet med studien. De utvalda studierna granskades därefter kritiskt med syftet i sinnet. 
Artiklar som inte kändes relevanta för studien valdes bort. Vi läste trettien abstract och 
valde endast tio artiklar till vidare analys utifrån den valda problemformuleringen. 
Under arbetets gång valdes det till ytterligare en artikel. Det för att få lite mer 
information om hur kvinnor upplever stroke. 
 

 

Analys av litteratur 

En litteraturstudie har gjorts och som underlag för analys och granskning av den utvalda 
litteraturen användes forskning av Evans (2002). Evans teori beskriver fyra faser. I fas 
ett söks studier och ett urval görs. I steg två läses studierna ett flertal gånger och 
nyckelfynden identifieras. Steg tre innebär en identifikation av de olika studiernas 
teman som sedan jämförs och gemensamma teman plockas fram. Efter att de tre 
föregående stegen är avklarade förstås fenomenet på ett nytt sätt och ska förklaras med 
utgångspunkt från olika teman i steg fyra. 
 
Då urvalet av artiklar var färdigt påbörjades granskningen. Materialet lästes igenom 
enligt Evans (2002) steg ett. En artikel valdes bort då den under skrivandet av resultatet 
inte längre ansågs vara relevant. Materialet lästes sedan igenom gång på gång. Först rakt 
igenom för att få en uppfattning om innehållet och sedan med understrykningspenna ett 
antal gånger för att finna nyckelord och teman. För att hitta gemensamma teman och 
subteman gjordes en jämförelse av de olika artiklarnas resultat. En lista gjordes över 
olika känslor och upplevelser som förekom i artiklarna. Ur listan plockades de mest 
framträdande eller oftast förekommande ut och delades in i grupper varefter de låg som 
grund för skapandet av huvudteman och subteman i studien.   
 
Artiklarna är redovisade i Bilaga 1. 
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RESULTAT 

 

Det framarbetade resultatet har valts att presenteras utifrån tre huvudteman med 
underliggande subteman. Utvalda citat har infogats på originalspråk. 
 
 
 
Huvudteman Subteman

Att känna förändringar av livet: - Att känna en förändring av   kropp och
   personlighet 
- Att få en förändrad roll 

Att vara i den emotionella bergochdalbanan: - Att känna negativa känslor 
- Att känna hopp 

Att känna förändringar i det sociala livet: - Att känna samhörighet med andra 
- Att vara i den intima relationen 

 
 

Att känna förändringar av livet 

 

Att känna en förändring av kropp och personlighet 

Återhämtning från en stroke kräver en anpassning inom alla områden i en individs liv. 
Det som tidigare tagits för givet upplevs nu istället som utmaningar (Burton, 2000). 
Livet tar en ny oväntad vändning (O’Connell m.fl., 2001). Det framkommer i följande 
citat: 
 

“Life changes completely, your life is turned up side down. I wasn’t ready to 
retire. Everything switches off, and you have to start again.” (O’Connell 
m.fl., 2001, s. 121)  

    
Att få en stroke är en omvälvande och högst personlig upplevelse. Det skapar en 
osäkerhet och rädsla för vad framtiden kommer med. Många patienter tvingas sluta på 
arbetet och upplever det som svårt att hantera (Burton, 2000). Den fysiska 
nedsättningen som stroke medför gör att många strokepatienter måste byta bostad. 
Förändringen av bostadsområde har en negativ påverkan på det sociala nätverket. 
Fysiska hinder och rädslan för att ramla gör att patienterna inte går ut vilket skapar en 
känsla av isolering och utanförskap. Det medför också att patienten blir obekväm och 
generad över det nya tillståndet (Dowswell, m.fl., 2000). Upplevelsen av att få en stroke 
framkallar psykiska barriärer som blir till hinder i patientens liv. Trots att en stroke 
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orsakar många synliga handikapp är det förlusten av självförtroendet och 
kroppskontrollen som gör att patienten ogärna vill medverka i dagliga aktiviteter 
(Murray & Harrison, 2004). Känslan av att på nytt lära in dagliga aktiviteter som gjorts 
per automatik under många år skapar en känsla av klumpighet och dumhet (Kvigne, 
Kirkevold & Gjengedal, 2004). Det framkommer också i följande citat: 
 

”I felt stupid. You know. Being taught to chew my food. I mean I know why. 
[speech therapist] told me why we were doing this, but it didn’t really help.” 
(Burton, 2000, s. 306) 

 
Flera kvinnliga patienter talar om glömskan av handikapp som leder till pinsamma 
situationer. Att glömma oförmågan att gå eller hålla i saker är exempel som tas upp 
(Kvigne m.fl., 2004). Kognitiv och fysisk förmåga i kombination med 
personlighetsförändringar upplevs som en förlust av ”sig själv” (Murray & Harrison, 
2004), vilket framkommer i följande citat: 
 

“It’s hard struggling with the loss of me especially the strong, capable and 
always caregiver me.” (Murray & Harrison, 2004, s. 811) 

 
För många patienter är det tufft att komma till insikt om personlighetsförändringarna 
som kommer av stroke (Dowswell m.fl., 2000). Aktiviteter och talanger som före 
stroken engagerat patienten går förlorade och tvingar patienten att göra en anpassning 
till ett nytt liv. Det är svårt för en del patienter att känna överenskommelse med 
förlusten av det gamla livet.  Känslan av att bli någon annan skapar en känsla av 
främlingskap för den nya personligheten (Murray & Harrison, 2004). Andra patienter 
försöker att se förbi förlusterna och se positivt på det som finns kvar (Widar, Ahlström 
& Ek, 2004). Kvinnor försöker fortsätta livet på ett vanligt sätt och bevara jaget samt 
kämpa för de praktiska och existentiella frågorna (Kvigne m.fl, 2004) och framgår i 
följande citat: 
 

“I want to live! I want to see my second grandchild born.” (Kvigne m.fl, 
2004, s. 376)  

 
Viljan att leva i kombination med enorm energi och aktiv medverkan dominerar i 
försöken att kontrollera livet. Samtidigt upplevs förlust och sorg samt ett ynkligare liv 
än före stroken (Kvigne m.fl., 2004).  
 

 

Att få en förändrad roll 

Rollen som en strokepatient får eller tvingas till efter en stroke beror på hur patientens 
liv såg ut innan. Patientens tidigare aktiviteter och roller sätter kriterier som bestämmer 
vilken roll patienten får. Kopplingar mellan fysiska, emotionella och sociala områden i 
patienternas liv är evidenta. Patientens tidigare roll som maka/make involverar fysiskt 
arbete, emotionella band och delat socialt liv (Dowswell m.fl., 2000). Strokepatienten 
upplever att den tidigare rollen och ansvaret för ekonomi, familj, det sociala nätverket 
och arbetet är hotat (Burton, 2000), och det förklaras i följande citat: 
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“I had always driven us to [supermarket] on Friday evenings. I couldn’t do 
it anymore. I suppose it’s daft but it is what we did together. Not any more. I 
help put thing away. Well as much as I can. But it’s not the same.” (Burton, 
2000, s. 307) 

 
Rollidentifikationen har ett samband med en känsla av identitet. Den framtvingade 
rollförändringen framkallar känslor av hjälplöshet och frustration. Att inte kunna stå 
eller hålla i saker gör tidigare intressen och aktiviteter omöjliga. Vissa känner att det blir 
svårt att hjälpa andra och rollen som givare ändras till endast mottagare (Dowswell 
m.fl., 2000). En stroke har förmågan att påverka patientens könsroll vilket leder till att 
manliga patienter känner en försvagad könsidentitet. Mannens upplevelse av att inte 
längre kunna göra åtaganden som familjeförsörjare lockar fram känslor av ilska och 
frustration (Murray & Harrison, 2004). Den strokedrabbade kvinnan kämpar för att 
återfå den gamla rollen, som är nära knuten till identiteten av att vara mamma, fru, 
morförälder och hemmafru. Flera av kvinnorna beskriver svårigheterna med att komma 
hem till hushållsuppgifterna (Kvigne m.fl, 2004) och det beskrivs i följande citat: 
 

“My husband suggested some help with housework when I arrived home, 
but I refused. I did not like others to get involved in my things. I want things 
to be done my way. I know it’s egoistic. Nobody is aloud in such a way, but 
….” (Kvigne m.fl, 2004, s. 380) 
 

Hos yngre strokedrabbade finns en känsla av att bli bortkopplad från rollen i livet 
(O`Connell m.fl., 2001). Det är inte alltid den nya stiuationen accepteras utan snarare 
sker en rollanpassning (Burton, 2000). Män har svårare att acceptera begränsningarna 
som kommer efter en stroke (Murray & Harrison, 2004). 

 

 

Att vara i den emotionella bergochdalbanan 

Patienterna upplever emotionella svårigheter till följd av stroke (Murray & Harrison, 
2004) och väldigt extrema känslomässiga toppar och dalar (Burton, 2000). Vissa 
strokepatienter upplever känslomässig tomhet medan andra upplever olika grader av 
depression. Livet upplevs för en del som totalt förändrat med mer fritid. Från att ha för 
få timmar på ett dygn till att helt plötsligt ha för många (O’Connell m.fl., 2001). Andra 
strokepatienter får kämpa hårt för att acceptera det nya livet då självbilden inte 
inkluderar att vara sjuk eller handikappad. De flesta patienter har en negativ syn på de 
förändringar som kommer av stroke och använder starka ord som skadat och förstört för 
att beskriva känslan (Dowswell, 2000). 
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Att känna negativa känslor 

De emotionella förändringarna är ofta komplexa och sätten att uttrycka känslor har för 
vissa blivit förstörda. En vanlig upplevelse är att börja gråta plötsligt och överreagera på 
vardagliga saker. Sådana emotionella förändringar uttrycks som en nyckelanledning till 
upplevesen av invaliditet efter en stroke. De osynliga emotionella svårigheterna och 
bristen på förståelse från andra gör att flera patienter uttrycker önskan att hellre ha ett 
synligt handikapp än ett emotionellt. Patienterna känner att fysiska, observerbara 
handikapp skapar mer förståelse och empati från andra (Murray & Harrison, 2004) och i 
följande citat beskiver en man känslan av det: 
 

“Look at me I look all right. But you know that up there, (pointing to head) 
that there is a problem and not enough attention is given to it. Basically, 
look at me people wouldn’t know that I have had a stroke, but the emotional 
problems can’t be seen. Look at him over there. He would say there is 
nothing wrong with me because you can’t se the problem. Something should 
definitely be done about the problem that you can’t see. You look at me and 
there is nothing wrong with me, I look normal and OK. You know what I 
mean?”  (Murray & Harrison, 2004, s. 811)  
 

Att förlora kontrollen av kroppen skapar oftast känslor av frustration (Burton, 2000 & 
O’Connell m.fl., 2001). Då strokepatienter jämför det nuvarande livet med livet före 
stroken skapas en känsla av frustration och bitterhet, i synnerhet då stora förändringar 
skett som påverkar livet negativt (Burton, 2000). Patienter upplever att allt går 
långsammare nu. Det som tidigare gått lätt är nu svårt och kräver mer ansträngning 
vilket skapar frustration och irritation (Dowswell m.fl., 2000). När framstegen i 
återhämtningen saktar ner upplever patienten känslor av hopplöshet och frustration. 
Många strokepatienter känner rädsla och osäkerhet över att inte veta när och var 
strokeupplevelsen ska sluta. Känslor av besvikelse över sjukdomstillståndet upplevs 
trots att de får vård och behandling (Burton, 2000). 
 
Depression som följdsjukdom till stroke påverkar livsvärlden och viljan att leva. 
Patienter uttrycker att tankar om självmord finns av flera olika anledningar och påverkas 
av hur stroken påverkat de närmast anhöriga. Depressioner till följd av stroke gör 
patienterna retliga, ömtåliga och gråtmilda, och känslan av att vara en börda påverkar 
livslusten (Dowswell m.fl., 2000), vilket beskrivs i följande citat: 
 

“Oh, not too bad. But honest, if I get hold of some tablets now I’d take the 
lot because I’m so depressed now. I think I’d be better of not being here. 
Well, my daughter would be better off with me not being here because I’m 
ruining her live as well and it’s not fair… she has to work hard all day and 
then come home to me… she’s no life of her own really.” (Dowswell m.fl., 
2000, s. 512) 
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Att känna hopp 

I början av en stroke finns hoppet om att tillfriskna helt (Dowswell m.fl., 2000). Ett 
tidigt återhämtande kan hjälpa till att förstärka möjligheten att bli helt återställd. Att 
sätta mål är något som inger hopp hos strokepatienterna (Burton, 2000) och det förstås i 
följande citat: 
 

“By the time I got to the rehab unit I seemed to be doing OK. I thought that 
this wasn’t going to be as bad as I first thought it would be. I suppose that 
gave me a push in there to do well.”  (Burton, 2000, s. 306) 
 

Hoppet ger en knuff mot att göra goda framsteg. En sak som flera patienter upplever 
som hoppfullt är att fokusera på positiva aspekter i livet som upplevs lättare att 
kontrollera (Burton, 2000). Kvinnliga patienter verkar känna en rädsla över att de 
negativa känslorna ska ta överhanden och hindra i försöken att återfå kroppslig funktion 
och ett meningsfullt liv (Kvigne m.fl, 2004) vilket beskrivs i följande citat: 
 

“I was very bitter, very bitter, and it was frightening. But there was nothing 
I could do about it. As the days went on and I experienced some 
improvement, could do some things on my own and express myself, it helped 
keeping me going. I tried to be in a good mood. I am not a negative person. 
I tried to be positive, to be clever. I thought about not being a burden to my 
husband, and then I had to get on!”  (Kvigne m.fl, 2004, s. 376)  

 
Att gå med i en strokegrupp hjälper många strokepatienter, då möjlighet ges att dela 
tankar och upplevelser och stärka varandra. Det är en upplyftande upplevelse att få 
träffa andra strokedrabbade i samma situation (Murray & Harrison, 2004). Att vara 
hemma i en välkänd miljö gör att patienter upplever en större vilja att arbeta för att 
återta ansvaret och kontrollen över livet (Olofsson, Andersson & Carlberg, 2005) vilket 
också ger en förhöjd livskvalitet (Widar m.fl., 2004). 
 

 

Att känna förändringar i det sociala livet 

 

Att känna samhörighet med andra 

Strokepatienterna upplever betydligt förändrade sociala relationer som en följd av 
sjukdomen (O’Connell m.fl., 2001). Strokepatienter med okontrollerat humör upplever 
svårigheter med sociala aktiviteter (Murray & Harrison, 2004). Många upplever att 
sociala relationer blir sämre (Dowswell m.fl., 2000). Anhöriga upplever inte längre den 
strokedrabbade som samma person efter att patienten insjuknat (Olofsson m.fl., 2005). 
Strokepatienter upplever en väntan på att vänner ska ta kontakt. Många vänner och 
bekanta slutar att ringa och hälsa på, vilket leder till social isolering och en förändring 
av livet (O’Connell m.fl., 2001). Det är inte alla patienter som känner så, utan upplever 
istället vänner och bekanta som ett oerhört stöd under tillfriskning. Att vara välkommen 
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tillbaka till arbetet upplevs som väldigt upplyftande och positivt (Murray & Harrison, 
2004). Känslan av att komma tillbaka till det sociala livet på jobbet och bli behandlad 
precis som före stroken beskrivs i följande citat: 
 

”I know that when I tried to go back to work, it was the fellows there that 
made me feel normal. They knew me before and they did not coddle me. I 
appreciated that. They teased me, and it was in a good way, they mocked the 
way I walked, call me affectionately ’GIMP’ and I thrived on this stuff. I 
can’t explain why, just know it felt wonderful to be treated normal.” 
(Murray & Harrison, 2004, s. 813)  

 
Hur andra människor reagerar på strokeöverlevaren uttrycks av patienterna som viktigt 
för att få behålla självförtroendet i den sociala identitetsrollen. En synlig aspekt av att 
vara överlevare efter stroke, som konstig gångstil och otydligt tal, är ibland tvetydig för 
andra. Till skillnad från den enkla förståelsen av naturens många andra handikapp 
misstolkas ofta de fysiska handikappen till följd av stroke. Det skapar problem som 
involverar patienternas interaktion i samhället (Murray & Harrison, 2004). Det beskrivs 
väl i följande citat: 
 

“[The bus driver said] ’You cannot come on this bus, you are pissed’. [I 
was] horrified. I asked him three times for his number. In the end I took the 
number of his bus and reported it to the bus company. I did not want him to 
get sacked but to chat to him to have a bit more consideration for his 
passengers. I was not pissed. I told him, ’I have not had a drink for three 
years.”  (Murray & Harrison, 2004, s. 812) 

 
Alla olika typer av hjälpmedel upplevs av patienter som störande för sociala relationer. 
Patienterna upplever att det är pinsamt att använda hjälpmedel ute vilket leder till att 
patienternas sociala liv minskar (Murray & Harrison, 2004). Allvarlig sjukdom med 
långvariga handikapp kan hota balansen och kvaliteten av de personliga relationerna 
(Kvigne m.fl., 2004). Strokepatienten upplever inte samma energi, uthållighet och 
intresse som tidigare och tvingas därför med omsorg omforma och välja i det sociala 
livet. Det kan ge förändringar i relationer med vänner och familj (Dowswell m.fl., 
2000). Att kunna behålla intressen anses också av patientgruppen vara en viktig aspekt 
ur livskvalitetsynpunkt (Widar m.fl., 2004). Det beskrivs i följande citat: 
 

“[Friend] comes with me. We’ve worked out this way for me to have a game 
of [cards]. I think they can see them and cheat. I suppose it’s worth it 
though. Better then not going at all.”  (Burton, 2000, s. 306) 
 

Patienter som håller igång aktivt med daglig verksamhet och hela tiden träffar nya 
människor upplever att det hjälper återhämtningen från stroke (Dowswell m.fl., 2000).  
Obehaget av att vara i stora folksamlingar samt vännernas förståelse eller oförståelse 
gör patienterna mer tillbakadragna. Känslan av att inte vilja genera vännerna, genom att 
inte kunna vara densamma som före stroken, gör att patienten hellre stannar hemma 
(Murray & Harrison, 2004). Vissa sociala nätverk behålls medan andra går förlorade. 
Relationer som är uppbyggda kring en viss plats med människor som endast träffas där 
och gör specifika saker tillsammans, förloras lättare om den strokedrabbade inte längre 
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kan vistas där eller delta på grund av handikapp (Dowswell m.fl., 2000). Genom att gå 
med i strokeföreningar och grupper finns möjlighet att finna nya bekantskaper och 
vänner. Kvinnliga patienter som känner empati med andra strokeöverlevare och 
människor med andra handikapp samt utvecklar en nära relation med vårdarna, pekar på 
vikten av en delad värld och värdering. Att umgås mycket med friska människor kan 
leda till känslor av emotionell isolering, medan vänskap med människor som delar 
liknande upplevelser leder till en mer likvärdig vänskap (Kvigne m.fl., 2004). 
 

 

Att vara i den intima relationen 

Strokens effekt på sexualitet och romantik är ett problem som tas upp av både män och 
kvinnor. Speciellt patienter som inte lever i ett förhållande funderar över det. Tanken 
kring att utforma och uppehålla en romantisk och sexuell relation gör att patienterna 
känner stress inför de fysiska aspekterna. Synliga fysiska aspekter, som att inte kunna 
gå bra eller behöva käpp, upplevs som ett möjligt hinder för ett förhållande. En del 
patienter som lever i en relation sedan före stroken flyttar till eget boende efter stroken. 
Det kan bero på att relationen upplevs som död då kroppen inte fungerar som före 
stroken (Murray & Harrison, 2004) Följande citat beskriver det: 
 

“She said, ’What do you mean move out?’ My sex life hade took a dive there 
was no sex between us and I thought it best if I had my own flat. I was taking 
it out on her and the kids. I got myself a flat and my wife and here sisters 
came and decorated my flat and it all nice for me and we are great friends I 
think it was the bets thing that I could have done.” (Murray & Harrison, 
2004, s. 812)  

 
Som en konsekvens till förändringar i de personliga relationerna leder många äktenskap 
till skilsmässa (O’Connell m.fl., 2001). Vissa kvinnliga patienter beskriver däremot 
äktenskapet som viktigt och upplever att stroken skapat ett starkare äktenskapligt band 
(Kvigne m.fl., 2004). 
 

 
DISKUSSION 

 

Metoddiskussion 

Vi valde att göra en litteraturstudie. Det kändes som det bästa sättet att uppfylla syftet 
med vår studie om upplevelsen av livskvaliteten efter stroke. Texterna som vi valde, 
beskrev klart och tydligt upplevelsen av att leva med stroke. I början hade vi svårt att 
hitta relevanta artiklar. Sökandet gick väldigt dåligt och vi funderade på olika 
alternativa syften. Vi upplevde det som att vi behövde tänka om men efter mycket 
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sökande fann vi det som vi behövde. Vi insåg också att vi helt plötsligt hade artiklarna 
som speglade det vi sökte. Vi trodde först att det skulle vara för få artiklar men 
innehållet visade sig vara så pass bra och övergripande att det räckte. Vi valde artiklar 
från 2000-talet för att få den senaste forskningen. Vi upplevde inga större förändringar 
av patienters upplevelser i artiklarna från början på 2000-talet jämfört med slutet på 
2000-talet vilket tyder på att litteraturen fortfarande är relevant. Artiklarna handlade om 
strokepatienter i flera olika länder, i olika världsdelar. Patienternas uppfattning verkade 
vara samma var än i världen de befann sig eller bodde. 
 
I första stadiet, vid skrivandet av bakgrund hade vi svårt att tycka om vårt ämne. När 
analysen av artiklarna påbörjats och vi äntligen fick börja skriva resultatet upplevde vi 
ämnet som mycket intressant. Vi tyckte att analysförfarandet av artiklarna gick bra då vi 
äntligen fick komma till det viktiga med studien vilket var att besvara vårt syfte. Under 
läsningen av artiklarna fick vi en känsla för patienternas upplevelse av sin situation och 
upptäckte vissa specifika saker som togs upp. Eftersom artiklarna tog upp liknande 
känslor och upplevelser kunde de lätt identifieras och sammanlänkas. Skapandet av 
teman kom naturligt i förhållande till materialet vi hade framför oss. Vi anser att syftet 
med studien har blivit besvarat i resultatet. 
 

 

Resultatdiskussion 

Att få undersöka hur patienterna upplever sig själva, sitt liv och sin omgivning genom 
att läsa uttömmande intervjuer med strokepatienter ger oss en bra bild av hur livet 
förändras efter en stroke. Att tvingas till livsanpassningar på grund av sitt handikapp 
leder till känslor av utanförskap och isolering.  Allt i livet förändras av en stroke. 
Kroppen bli annorlunda och man kan även få personlighetsförändringar. Förhållandet 
till jaget förändras men även förhållandet till andra. Vi tror att om strokepatienten har en 
god vårdrelation med primärvården kan mycket av lidandet, som en stroke orsakar, 
lindras. Att tvingas till att börja om helt från början, att vara tvungen att lära sig äta, 
prata och gå igen.  Vi har valt följande citat för att beskriva det: 
 

“Well, I had to re-learn a lot of things because I can’t really use my right 
hand properly (. . .) You always learn, at least I’ve learnt, how to deal with 
situations, so there’s nothing strange about that.” (Medin, Barajas & 
Ekberg, 2006, s. 1056) 

 
Tänk att inte kunna gå tillbaka till jobbet på grund av fysikt handikapp, men med ett 
fungerande adekvat psyke. Känslan av att bara få titta på när livet passerar, att inte 
kunna delta som förr och tvingas bli beroende av andra i de enklaste vardagliga 
sysslorna. Rädslan av att bli en börda för sin närmaste omgivning kan vara det som 
triggar viljan att bli bättre. Medin, Barajas & Ekberg (2006) skriver att förutom den 
fysiska och kognitiva nedsättningen, är strokes påverkan på det dagliga livet allvarlig då 
det tvingar fram en anpassning till en totalt ny social roll.  
 
Artiklarna beskriver en känsla av att bli missuppfattad (Murray & Harrison, 2004). 
Stroken kan påverka utseendet men även talet vilket kan leda till grova missbedömningar 
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av utomstående. Att bli behandlad annorlunda och orättvist på grund av något som man 
inte kan påverka tycker vi är tragiskt. Ett exempel med en man som ville åka buss nämns 
av Murray & Harrison (2004) i resultatet. I hans fall hade stroken påverkat talet som av 
busschaffören tolkades som att patienten var full. Vi kan nog inte helt förstå hur det 
känns att drabbas av en sjukdom som kan tolkas som något annat. Man kan bara beklaga 
och själv tänka på sitt bemötande av människor som ter sig eller ser annorlunda ut.  
 
När vi läser artiklarna får vi uppfattningen om att personlighetsförändringarna till följd 
av stroke är jobbiga och frustrerande (Murray & Harrison, 2004; Kvigne, m.fl., 2004) 
Tänk att inte känna igen sig själv. Känslor om att förlora sig själv beskrivs i artiklarna. 
Hur ska man hitta tillbaka till sig själv? Önskan om att få hjälp med de emotionella 
problemen uttrycks. Att se sig i spegeln och se någon annan påvekar livskvaliteten och 
synen på den subjektiva kroppen.  
 
Att få en stroke framkallar många negativa känslor. Att livet ska ta slut är en önskan som 
uttrycks (Dowswell m.fl., 2000). Det som framkallar dessa känslor är enligt artikeln 
besvikelsen på sig själv trots att man inte kan påverka sin situation. Det är inte så många 
artiklar som tar upp positiva tankar från strokepatienten vilket leder till en väldigt negativ 
bild av sjukdomen stroke. Är det så att patienten har en så negativ syn på stroke? Vi 
själva ser stroke som en negativ sjukdom med långt till tillfriskning. Därför tycker vi att 
det är imponerande att läsa om de patienter som känner hopp om framtiden och tänker 
positiva tankar. Vi tycker utifrån den litteratur vi läst att kvinnor verkar ha lättare att se 
det positiva som kan komma av en stroke. 
  
I flera av artiklarna kan vi läsa om oron över relationer (O’Connell m.fl., 2001; 
Dowswell m.fl., 2000; Murray & Harrison, 2004). Speciellt de intima relationerna oroar 
flera patienter. Att vara singel och få en stroke innebär för patienten ofta ett liv i 
ensamhet. Att känna sig ful inför den ”friska” människan kan skapa isolering från 
sällskapslivet. Vi tror att det beror att patienten är generad över handikappet till följd av 
stroke. Vi tror att genom att vända sig till grupper och forum för strokedrabbade kan alla 
finna en vän eller partner. Det finns mycket gemensamt mellan dem som varit med om 
liknande händelser. Man hjälper och stöder varandra och finner lycka trots förändringen i 
livsvärlden. De intima relationerna verkar försvåras till följd av stroke. Vi tycker att det 
är tråkigt att känslan av att vara otillräcklig ska få äktenskapet att falla. Ett äktenskap 
handlar om så mycket mer än bara den sexuella relationen, även om den är en stor del. I 
en studie av Kvigne m.fl. (2004) beskriver en kvinnlig patient hur de tycker att den 
äktenskapliga relationen har förstärkts av stroken. Det är intressant att se skillnaden 
mellan en kvinnas och en mans upplevelse.  
 
Upplevelsen av livskvalitet är individuell och den påverkas av såväl yttre betingelser som 
rörligt arbete, sociala relationer, bostad och ekonomi som att den påverkas av hur de 
betingelserna påverkar personen/individen (Hermerén, 2000). Att få en stroke påverkar 
på olika sätt alla de områden som berörs för att uppleva livskvalitet. Det är inte säkert att 
patienten någonsin kommer att kunna utför det kroppsliga arbete som var möjligt före 
stroken. McKevitt  m.fl., (2003) beskriver livskvalitet som lycka, goda sociala relationer, 
god fysik och möjlighet att klarar av dagliga aktiviteter. En stroke påverkar i allra högsta 
grad livskvaliteten. Vi tror att det är viktigt att efter en stroke försöka finna ett sätt att 
förlika sig med skadorna som består för att kunna få tillbaka lite livskvalitet. Enligt 
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Hermerén, (2000) kan en person uppleva livskvalitet trots dålig hälsa. Vi tror att 
strokepatienten därför kan hitta tillbaka och åter igen hitta livskvaliteten även om det 
direkt efter en stroke kan kännas som en lång väg att vandra. Genom att lyfta fram det för 
strokepatienten kan vi kanske hjälpa dem en bit på väg. 
 
I vårdandet av strokepatienten är det viktigt att se till livsvärlden (Dahlberg m.fl., 2003). 
Vi tror på vikten av information till patienten för att försöka förebygga och underlätta 
besvikelser över strokens påverkan på de olika delarna av livet. Det är viktigt att inte 
kränka patienten genom att missa viktiga detaljer som ingår i livsvärlden. För att bidra 
till livskvalitet behöver sjuksköterskan se hela patienten (Dahlberg m.fl., 2003). Det 
vårdlidande som vi tror kan komma av att sjuksköterskan inte har tillräckliga kunskaper 
om strokepatientens upplevelse av livskvalitet, kan bli förödande för patientens 
återhämtning. Vi tror att vår studie ska kunna hjälpa sjuksköterskor att ha ett mjukt 
handlag och stor tålmodighet med den strokedrabbade patienten. Vi tycker att stroke är 
ett viktigt ämne där det behöver forskas mer. Speciellt kring hur de emotionella 
komplikationerna påverkar en strokepatient.  
 
 

Vårdhandlingar 

• Tillgodose patientens grundläggande behov. 
• Förebygg komplikationer till stroken. 
• Ge god omvårdnad och omsorg. 
• Skapa tillit och trygghet för patienten. 
• Hjälp patienten att behålla hoppet och hålla depressioner borta.  
• Stödja och uppmuntra patienten med konstruktiv uppmuntran. 
• Hjälp patienten att genom information förstå meningen med behandling. 
• Guida patienten genom rörelser. 
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Bilaga 1 

Översikt av analyserad litteratur (artiklar, rapporter m.m.) 

 
 

 Perspektiv  
(vårdvetensk
apliga eller 
andra 
teoresiska 
perspektiv 

Problem och 
syfte 

Metod Resultat 

Titel: Living 
with stroke: A 
phenomenologi
cal study. 
Författare: 
Burton, C.R.      
Tidskrift: 
Journal of 
Advances 
Nursing. 
Årtal: 2000 

Patientperspe
ktiv 

Att hitta 
meningen med 
livet efter stroke. 
Att identifiera den 
av patieneten 
upplevda 
erfarenheten av 
att tillfriskna från 
stroke. 

Kvalitativ 
studie med 
intervjuer av 
strokepatienter 
under 
rehabilitering.  
För att 
framställa 
intervjuernas 
resultat har 
’grounded 
theory’ använts. 

I resultatet diskuteras 
olika aspekter av 
återhämtning 
diskuteras det 
fysiska, det psykiska 
och det sociala 
tillfrisknandet. 

Titel: 
Investigating 
recovery from 
stroke: a 
qualitative 
study. 
Författare: 
Dowswell, G., 
Lawler, J., 
Dowswell, T., 
Young, J., 
Forster, A. & 
Hearn, J. 
Tidskrift: 
Journal of 
Clinical 
Nursing. 
Årtal: 2000 

Patientperspe
ktiv och 
vårdarperspek
tiv 

Vad fungerar, hur 
fungerar det och 
vad kan vi göra 
bättre inom 
strokevården. 
 

Kvalitativ 
studie där 
hemmaboende 
patienter ett år 
efter stroke som 
har hembesök 
av specialistssk. 

Reslutatet redogör för 
olika sätt att se på 
tillfriskningen efter 
stroke. De fysiska, 
psykiska och 
emotionella 
handikappen upplevs 
som besvärande. 

Titel: Fighting 
back – 
struggling to 
continue life 

Patientperspe
ktiv 
 
 

Syftet med 
studien är att att 
reda på hur 
kvinnliga 

Kvalitativ 
studie där 
djupintervjuer 
gjordes på 25 

De fann att det var en 
lång kamp att komma 
tillbaka till livet och 
de vardagliga 
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and preserve 
the self 
following a 
stroke. 
Författare: 
Kvigne, K., 
Kirkevold, M. 
& Gjengedal, 
E. 
Tidskrift: 
Healthcare for 
Women 
International. 
Årtal: 2004 

 strokeöverlevare 
upplever sitt liv 
efter en stroke 
och klarar sin nya 
situation. 

förstagångsinsju
knade kvinnor 
vid tre tillfällen 
under det första 
ett och ett halvt 
åren efter 
stroken. 

sysslorna. Att hitta 
tillbaka till rollen i 
livet och att återfinna 
dess meningen 

Titel: Defining 
and using 
quality of life: 
a survey of 
healthcare 
professionals. 
Författare: 
McKevitt, C., 
Redfern, J., La-
Placa, V. & 
Wolfe, CDA. 
Tidskrift: 
Clinical 
Rehabilitation. 
Årtal: 2003 

Vårdarperspe
ktiv 
 
                         

Syftet med 
studien är att få 
fram begrepp som 
definierar 
livskvalitet. 

Kvantitativ 
studie där 
anställda på 
sjuhus svarar på 
frågor om 
livskvalitet och 
synpunkter på 
anledningen till 
att mäta 
livskvalitet. 

Resultatet visar att 
glädje (72 %) varav 
25% socialt 
välbefinnande, 25 % 
fysisk förmåga och 
91 % tog i sitt svar 
med att fråga 
patienterna var ett 
effektivt sätt att bidra 
till livskvalitet.  

Titel: Stroke 
patients’ 
experience of 
return to work. 
Författare: 
Medin, J., 
Barajas, J. & 
Ekberg, K. 
Tidskrift: 
Disability and 
Rehabilitation. 
Årtal: 2006 

Patientperspe
ktiv 

Syftet med 
studien är att 
beskriva 
strokepatienters 
upplevelser av att 
återgå till arbetet. 

En kvalitativ 
granskad 
kvalitativ studie 
av öppna 
intervjuer 
gjordes. 

Rehabiliteringen att 
komma tillbaka till 
det vadagliga livet 
går före att stressa 
tillbaka till arbetet. 
Patienter fick ta en ny 
roll på arbetet och 
uppskattade 
medarbetarnas stöd. 
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Titel: The 
meaning and 
experience of 
being a stroke 
survivor: an 
interpretative 
phenomenologi
cal analysis. 
Författare: 
Murray, C.D. 
& Harrison, B. 
Tidskrift: 
Disability and 
Rehabilitation. 
Årtal: 2004 

Patientperspe
ktiv 
 
 

Att undersöka 
meningen och 
upplevelsen av att 
vara en 
strokeöverlevare. 
 

Kvalitativa djup 
semistrukturera
de intervjuer. 5 
ansikte mot 
ansikte. 5 via e-
mail. 
Transkriberade 
dem och 
analyserade 
dem genom att 
använda 
tolkande 
fenomenologisk 
analys. 
 

Resultatet visar vilka 
viktiga delar av livet 
som påverkas av en 
stroke. Studien visar 
att patienter ofta hade 
svår med psykisk 
anpassning till 
fysiska handikapp. 
Patienterna upplevde 
emotionella 
svårigheter och hade 
speciella orosmoment 
över romantiska och 
sexuella relationer. 
De blev ofta socialt 
tillbakadragna vilket 
ledde till ökade 
svårigheter för 
familjen. 

Titel: 
Recovery after 
stroke: A 
qualitative 
perspective. 
Författare: 
O’Connell, B., 
Hanna, B., 
Penney, W., 
Pearce, J., 
Owen, M. & 
Warelow, P. 
Tidskrift: 
Journal of 
Qualitative 
Practice. 
Årtal: 2001 

Patientperspe
ktiv 
Vårdarperspe
ktiv 
Nyckelperson
er perspektiv. 
 
 

Syftet med 
studien var att ta 
reda på strokens 
påverkan på  dess 
överlevare samt 
de fykiska och 
psykosociala  
behoven.  

Kvalitativ 
studie där 
strokeöverlevar
e, vårdare och 
nyckelpersoner 
intervjuades. 
Teman 
identifierades 
som relaterade 
till påverkan av 
att leva i 
samhället efter 
stroke. 

Reslutatet visar att 
patienterna led av 
svåra fysiska och 
emotionella känslor. 
Patientguppen visade 
sig vara extra sårbar 
och hade inte 
organiserad pågående 
psykosocial och 
rehabiliterande stöd. 

Titel: ‘If only I 
manage to get 
home I’ll get 
better’ – 
interviews with 
stroke patients 
after 
emergency stay 
in hospital on 
their 
experiences 
and needs. 

Patientperspe
ktiv 
 
 
 

Syftet med 
studien var att ta 
reda på 
strokepatientens 
upplevelse av att 
bli sjuk, vara på 
sjukhus, bli 
utskriven och 
komma hen. 

Kvalitativ 
metod där de 
använde 
djupintervjuer. 
De valde 
patienter ur alla 
patientgrupper 
av kön ålder 
och status för 
att få ett vidare 
perspektiv. 

Patienterna fick de 
viktigaste insikterna 
och förståelse om 
deras 
sjukdomstillstånd och 
dess konsekvenser 
när de kom hem. 

 21



Författare: 
Olofsson, A., 
Andersson. S-
O. & Carlberg, 
B. 
Tidskrift: 
Clinical 
Rehabilitation. 
Årtal: 2005 
Titel: Health-
related quality 
of life in 
persons with 
long-term pain 
after a stroke. 
Författare: 
Widar, M., 
Ahlström, G. & 
Ek, A-C. 
Tidskrift: 
Journal of 
Clinical 
Nursing. 
Årtal: 2004 

Patientperspe
ktiv 

Syftet var att 
beskriva 
hälsorekaterad 
livskvalitet hos 
personer med 
smärta efter 
stroke och 
jämförad et med 
olika typer av 
smärttillstånd , 
och att jämföra 
det med olika 
typer av 
smärttillstånd 
under kön och 
hushållsstatus. 

43 deltagare 
ingick i 
kvalitativa 
intevjuer som 
sedan 
analyserades.  

Resultatet visar att 
fysisk och kognitiv 
funktion, ekonomisk 
säkerhet och goda 
relationer, stöd och 
möjligheten att vara 
tillsammans med 
familj och vänner var 
viktiga faktorer i 
upplevesen av 
hälsorelaterad 
livskvalitet. 

Titel: Caring 
and uncaring 
experiences as 
narrated by 
persons with 
long-term pain 
after a stroke. 
Författare: 
Widar, M., Ek, 
A-C. & 
Ahlström, G. 
Tidskrift: 
Scandinavian 
Journal of 
Caring 
Science. 
Årtal: 2007 

Patientperspe
ktiv 

Syftet med 
studien var att 
beskriva hur 
personer med 
långvarig smärta 
upplever sin vård. 

Kvalitativ 
studie där 
djupintervjuer 
med 43 
personer av 
blandat kön och 
ålder gjordes i 
patientens hem 
utan 
begränsning av 
tid två år efter 
stroke. 

Resultatet avslöjar 
patienternas behov av 
att få respekt, 
förståelse och stöd 
och för att få adekvat 
tid och information. 
Patienterna betonade 
vikten av att 
personalen hade god 
kunskap om smärta 
och smärtlindring. 
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