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Sammanfattning    

Stroke har visat sig öka bland yngre individer. Cirka 1 av 5 som insjuknar är under 65 år 

vilket i studien beskrivs som unga eller unga vuxna. En del som insjuknar drabbas av 

kvarvarande symtom som kan innefatta fysiska och/eller kognitiva symtom vilka kan 

påverka upplevelsen av hälsa, förändra livsvärlden, leda till förlust av sammanhang och 

skapa lidande. Det framkommer att vården för yngre strokedrabbade inte är anpassad 

efter den livssituation och de behov som många yngre har. Sjuksköterskan har en viktig 

roll i detta och ska vårda med livsvärlden som grund. Syftet med denna litteraturstudie 

var att beskriva hur vuxna i åldrarna 18-64 år erfar livet efter en stroke. Vald metod var 

allmän litteraturöversikt där sju kvalitativa artiklar har utgjort resultatet som resulterade 

i två huvudkategorier; den levda kroppen som förändrad och medvetenhet om livets 

ändlighet med flera underkategorier. Resultatet visade att de yngres dagliga liv 

påverkades utav de kvarvarande symtomen som medföljde stroke och begränsade 

framförallt deltagande i aktiviteter. De yngre upplevde en rädsla för hur framtiden 

kommer att påverkas, och vikten av stöd efter insjuknande för att dela upplevelser för 

att hantera den nya situationen. De yngre upplevde en ökad medvetenhet och reflektion 

kring den egna dödligheten och reflekterade över den tidigare för givet tagna vardagen. 

Resultatet visade att yngre beskriver ett liv före och ett efter stroke och att identiteten 

förändras och/eller förloras till följd av sjukdom. Resultatet önskar kunna bidra till att 

anpassa vården för de yngre utefter deras livssituation och unika behov. 

 

Nyckelord: Stroke, unga vuxna, erfara livet efter stroke 
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INLEDNING 

 

Många av oss lever en vardag som till stor del är oreflekterad och där vi tar hälsa och 

kropp för given. Men hur påverkas den förgivet tagna vardagen när man utan förvarning 

drabbas av plötslig sjukdom? Stroke är ett sjukdomstillstånd som ofta associeras med 

äldre människor och som i stor utsträckning speglar statistiken. I Sverige är majoriteten 

av alla som insjuknar i en stroke äldre, men cirka 20 procent är under 65 år. Stroke 

minskar nationellt, men ökar istället bland de yngre åldersgrupperna och när vi fick 

kännedom om detta väcktes ett intresse för att fördjupa våra kunskaper kring området. I 

vår studie har vi valt att fokusera på personer mellan 18-64 år och de kommer att 

benämnas som ”unga” och ”yngre” eftersom de sätts i relation till den äldre 

populationen som utgör den största andelen av dem som insjuknar. Vi har själva inte 

haft möjligheten att vårda denna patientgrupp under utbildningens gång och vi upplever 

dessutom att det inte nämns att även yngre kan insjukna i stroke i så stor utsträckning. 

Vi saknar själva kunskap kring hur yngre personer erfar sitt liv efter en stroke och 

önskar därför fördjupa våra kunskaper kring ämnet för att som blivande sjuksköterskor 

kunna synliggöra patientens livsvärld och för att kunna arbeta personcentrerat. 

 

 

BAKGRUND 

 

I bakgrunden kommer stroke beskrivas och en inblick kommer att ges i hur prevalensen 

av stroke ser ut i Sverige idag. Vald åldersgrupp kommer att beskrivas. Även hur 

kvarvarande symtom kan påverka personer i yngre ålder. Att vara ung och insjukna i 

stroke kommer därefter sättas i relation till vårdvetenskapliga begrepp; hälsa, 

sammanhang, livsvärld och lidande. Slutligen beskrivs sjuksköterskans ansvarsområde 

samt hur det påverkar möjligheterna till en personcentrerad vård. 

 

Stroke 

Stroke är ett samlingsnamn för hjärninfarkt och hjärnblödning och är ett tillstånd då det 

uppstår syrebrist i hjärnan eller delar av hjärnan (Sacco et al. 2013). Stroke delas in i tre 

huvudtyper med olika hög prevalens; ischemisk stroke (55-90%), intracerebralt 

hematom (10-25%) och subaraiknoinadlblödning (0,5-5%) (Béjot, Bailly, Durier & 

Giroud 2016). Cirka 25 000 - 30 000 insjuknar i stroke årligen i Sverige och 

medelåldern för insjuknande är 75 år där 20% av dem är under 65 år. Förekomsten av 

stroke minskar nationellt sett men prevalensen av stroke i åldrarna 18-44 år har stadigt 

ökat under de senaste 24 åren. En möjlig orsak till detta kan vara ökad förekomst av 

fetma och diabetes, överdrivet stillasittande, rökning, ökad alkoholkonsumtion samt 

ökad användning av illegala droger bland unga (Rosengren et al. 2013; Socialstyrelsen 

2020). Fortsättningsvis kommer benämningen stroke användas för alla tre huvudtyperna 

för att förenkla läsbarheten och förståelsen för läsaren samt för att vikten inte kommer 

läggas på vilken typ av stroke personen insjuknat i. 
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Kvarvarande symtom efter en stroke 

Eftersom hjärnan är en förutsättning för alla kroppens funktioner kan en stroke leda till 

funktionsnedsättningar av olika karaktär; både kognitiva och fysiska, dolda som synliga 

som leder till konsekvenser i varierad grad för individen (Stroke Riksförbundet 2020). 

Många som insjuknar i stroke drabbas ofta av lindriga till måttliga 

funktionsnedsättningar men en del drabbas av kvarvarande fysiska och kognitiva 

funktionsnedsättningar och är i behov av mer specifika rehabiliteringsinsatser av olika 

professioner (Socialstyrelsen 2020). I Sverige lever idag cirka 100 000 personer, som 

insjuknat i stroke med kvarvarande symtom av både mindre och större karaktär som 

leder till en försämrad livskvalitet (Hjärt och Lungfonden 2019). Kvarvarande symtom 

efter en stroke kan vara av olika svårighetsgrad, karaktär och varaktighet, från mycket 

lindriga till långvariga funktionsnedsättningar. Exempel på symtom kan vara tal- och 

sväljsvårigheter, motorisk funktionsnedsättning, depression och hjärntrötthet 

(Socialstyrelsen 2020). Oavsett om en stroke orsakas av en propp eller en blödning, 

beroende på vilken/vilka delar av hjärnan som drabbas samt hur snabbt syretillförseln 

kan återställas till området kan det leda till både funktionshinder i varierande grad samt 

i värsta fall till död (Sacco et al. 2013). Mer än hälften av den yngre gruppen som 

insjuknat i en stroke lider utav fysiska och kognitiva kvarvarande symtom efter stroke 

(Röding 2009). Socialstyrelsen (2020) beskriver att personer med kvarvarande fysiska 

och kognitiva funktionsnedsättningar kan vara i behov av rehabiliterande insatser hela 

livet för att kunna optimera god fysiologisk, psykologisk och intellektuell hälsa med 

målsättning att hitta alternativa sätt till en fungerande vardag efter insjuknandet. 

Kognitiva och psykologiska symtom av stroke, så kallade osynliga symtom, kan utgöra 

ett hinder i att återgå till vardagen och livet som det var innan sjukdom (Lawrence 

2010). Kuluski, Dow, Locock, Lyons och Larsserson (2014) styrker detta och 

konstaterar att insjukna i stroke i yrkesverksam ålder ofta leder till en märkbar påverkan 

på vardagslivet till följd av kvarvarande symtom vilket många gånger resulterar i 

svårigheter att återgå till aktiviteter, och inta de roller som de tidigare haft till följd av 

symtomen. Schaapsmeerders et al. (2013) har studerat kognitiva symtom ur ett 

långtidsperspektiv hos unga vuxna som insjuknat i stroke. Studien visade att 

kognitionen påverkades negativt på lång sikt jämfört med en kontrollgrupp som inte 

drabbats av stroke. Av de 277 som tidigare drabbats av stroke och deltog i studien 

uppvisade ungefär hälften en underprestation eller kognitiv försämring framförallt 

gällande arbetsminne, uppmärksamhet och bearbetningshastighet. Studien påvisar även 

att de strokedrabbade uppvisade sämre kognitiv prestation i följande kategorier vilka var 

arbetsminne, korttidsminne, långtidsminne, uppmärksamhet samt verkställande 

förmåga. Det fanns således en markant skillnad mellan de strokedrabbade och 

kontrollgruppen sett till kognition. 

 

Att insjukna i ung ålder 

Tidigare forskning har påvisat att strokevården inte är åldersanpassad för den yngre 

gruppen som insjuknar och att vården inte tar hänsyn till den unika livssituation yngre 

befinner sig i, och därmed inte är anpassad för den unika individen (Martinsen, 

Kirkevold & Sveen 2015; Röding 2009). Röding (2009) menar att insjukna i stroke i en 

yngre ålder kan leda till en större problematik då livssituationen ofta ser annorlunda ut. 
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Detta på grund av att personerna är i yrkesverksam ålder och att livet ofta består av 

arbete, familjeliv och deltagande i sociala sammanhang och aktiviteter. Dessutom kan 

en stroke påverka möjligheterna till att återgå till arbetet och bli en del av arbetslivet 

igen. I Rödings (2009) studie kunde endast 65 % av de som arbetade återgå till sitt 

arbete efter sin stroke till följd av osynliga symtom som framförallt drabbar yngre i 

större utsträckning. Flertalet yngre beskriver även upplevelser av otillräcklig 

rehabilitering efter stroke då den inte tillgodoser de specifika behoven som de yngre 

ofta har vilket kan skapa ett individuellt lidande. Regeringskansliet (2017) har framställt 

en agenda för att skapa en förändring som ska leda till ett hållbart samhälle. Ovan 

beskrivet om att vården inte är anpassad, strider dessutom mot Agenda 2030:s tredje 

delmål som handlar om att säkerställa ett hälsosamt liv samt att främja välbefinnande 

för alla människor i alla åldrar.  

 

Martinsen, Kirkevold och Sveen (2012) beskriver att yngre som insjuknar i stroke ofta 

har ett familjeliv som kan bestå av partnerskap och barn och där en stroke kan medföra 

att familjelivet förändras där roller och funktioner plötsligt blir annorlunda. Detta kan 

leda till svårigheter att upprätthålla tidigare roller och interagera med familjen så som 

förr. Att insjukna i stroke tidigare i livet leder därför till större problematik eftersom de 

yngre får leva med eventuella funktionsnedsättningar en längre tid än de som insjuknar i 

äldre ålder behöver göra. Röding (2009) beskriver även att det är vanligt att yngre drar 

likhetstecken mellan att vara sjuk och att vara gammal och att en stroke associeras med 

hög ålder. Leahy, Desmond, Coughlan, O’Neill och Colling (2016) beskriver stroke hos 

yngre som traumatiskt, inte bara på grund av sjukdomen i sig, utan även för att det finns 

en stereotypisk bild av att stroke är en sjukdom som drabbar äldre. Yngre upplever 

dessutom att vårdpersonal ofta minimerar och normaliserar tidiga symtom på stroke och 

en upplevelse av att inte bli tagen på allvar. Bemötandet i den akuta fasen ansågs ha en 

påverkan på livet efter stroke och gemensamma upplevelser av att vårdpersonal inte 

tagit dem på allvar och istället ansett att de tagit upp sängplatser i onödan och slösat 

värdefull tid. Detta har kommit att påverka de yngres liv i efterförloppet med känslor av 

att inte känna sig sedd eller trodd, dessa känslor inverkade på personens självbild och 

självkänsla i längden.  

 

Vårdvetenskapliga begrepp relaterade till stroke 

 

Hälsa 

Hälsa är enligt Ekebergh (2015a, ss. 28-29) upplevelsen av att känna välbefinnande, att 

må bra samt att orka genomföra sådant som anses vara av värde i livet och inkluderar 

biologiska, likväl som existentiella aspekter. Hälsa beskrivs som något relativt och 

speglar människans hela livssituation. Vid plötslig sjukdom kan således upplevelsen av 

hälsa påverkas negativt. Röding (2009) menar att yngre personer som fått en stroke inte 

är nöjda med sitt liv efteråt i sin helhet. De är heller inte tillfredsställda med livet vilket 

kan bero på nedsatta förmågor där främst fysiska symtom begränsar individen. Även 

koncentrationssvårigheter samt känslor av ensamhet kan påverka den självupplevda 

hälsan där framförallt den existentiella dimensionen påverkas negativt. Röding (2009) 
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förklarar även att många drabbas av fysiska symtom som därmed kan påverka den 

biologiska aspekten av upplevd hälsa. 

 

Sammanhang 

Ekebergh (2015a, s. 36) beskriver att upplevelsen av sammanhang och att söka efter 

mening är en del av människans fundamentala behov. Om en känsla av sammanhang 

uteblir kan det leda till känslor av ensamhet och svårigheter att samla kraft. När man 

drabbas av sjukdom och ohälsa förändras och/eller förloras ofta denna tillgång till 

mening och sammanhang som tidigare funnits vilket kan leda till att kroppen upplevs 

som främmande. Lawrence (2010) beskriver att livet förändras efter en stroke då det 

kan påverka möjligheterna att utföra aktiviteter som de tidigare klarat av. Förändringen 

kan således leda till en förlust av den mening och det sammanhang som fanns före 

stroke. 

  

Livsvärld 

När den levda kroppen förändras, förändras även tillgången till det vanliga livet och 

känslan om att kroppen sviker kan infinna sig. Beroende på omfattningen av 

förändringen påverkas livsvärlden, innehållande erfarenheter och upplevelser som är 

unika för individen, därefter. Inom vården är det av vikt att sjuksköterskan intar ett 

livsvärldsperspektiv där fokus bör ligga på människans erfarenheter och upplevelser för 

att kunna närma sig patienten. Det är av extra stor betydelse när människan träder in i 

rollen som patient som innebär ett nytt, kanske helt främmande sammanhang där 

förhållningssätt, och miljö skiljer sig från det normala. Detta kan leda till känslor av 

vilsenhet och utsatthet om inte sjuksköterskan intar ett livsvärldsperspektiv, där hon 

lämnar det för givet tagna och där patientberättelsen blir av högsta värdet i mötet för att 

kunna tillgodose patientens behov (Ekebergh 2015b ss. 71, 73-75). Röding (2009) 

beskriver att unga som fått en stroke ofta får fysiska och psykiska kvarstående symtom 

som kan påverka och förändra livsvärlden till följd utav att kroppen kan uppfattas som 

förändrad och tillgången till sitt normala liv förändras. Detta bör sjuksköterskan således 

ta i beaktning i mötet med unga som insjuknat i stroke. 

 

Lidande 

All vård handlar i grund och botten om att minska lidande och främja hälsa. Det finns 

tre olika typer lidande; vårdlidande, livslidande och sjukdomslidande. Sjukdomslidande 

är kopplat till människans upplevelse av sin sjukdom, ohälsa eller behandling och 

handlar om en rädsla för hur denna påverkar människan. Sjukdomslidande är även 

relaterat till en längtan att uppnå hälsa och kan vara kopplat till fysiska symtom eller 

andra symtom till följd av sin sjukdom som ger begränsningar i livet (Arman 2015 ss. 

42, 57). Kuluski et al. (2014) beskriver att få en stroke i ung ålder påverkar hur livet 

erfars efteråt då bland annat fysiska funktionsnedsättningar kan leda till att man inte 

längre kan delta i tidigare aktiviteter. Detta kan ses som ett sjukdomslidande då 

sjukdomen begränsar möjligheterna till en vardag så som den var innan insjuknandet.   
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Livslidande är kopplat till hur människan upplever sitt liv och dess förändringar. 

Lidandet uppstår då oväntade förändringar sker i livet och leder till avsaknad av mening 

och sammanhang. Det kan handla om att människan inte längre kan ta del av, och utföra 

de saker som tidigare varit möjliga till följd av sjukdom eller ohälsa (Arman 2015 ss. 

42-43). Lawrence (2010) menar att insjuknandet i en stroke ofta kommer oväntat för de 

yngre personerna och förändrar tillgången till det normala livet, en stroke kan därför 

medföra svårigheter att återgå till vardagen och göra det man tidigare klarat av vilket 

kan leda till ett livslidande.  

Vårdlidande innebär avsaknad av god vård, där sjukvården bidrar till ett lidande för 

människan (Arman 2015 s. 43). Röding (2009) påtalar att strokevården inte är 

åldersanpassad och utformad utefter de yngres unika behov. Detta kan resultera i ett 

vårdlidande till följd av avsaknad av god vård och att vården inte anses vara 

personcentrerad.  

Sjuksköterskans ansvarsområde 

Sjuksköterskan har en central roll i vården av personer som insjuknat i stroke. 

Sjuksköterskan ska stödja varje unik människa i att hantera den situation som de 

befinner sig i, har en viktig roll i rehabiliteringen och ska finnas som stöd i hanteringen 

av sjukdomen samt hjälpa patienten att upprätthålla välbefinnandet. Detta gör 

sjuksköterskan genom att anpassa och involvera den unika patienten genom god 

kommunikation för att skapa en individuell plan för vården (Burton 2000). Enligt 

Svensk sjuksköterskeförening (2017) ansvarar sjuksköterskan för att vården ska vara 

personcentrerad, det vill säga att patientens och dess närståendes behov, värderingar, 

resurser och förväntningar blir tillgodosedda och förstådda. Dessutom beskrivs fyra 

kompetensområden gällande sjuksköterskans roll i omvårdnaden vid sjukdom; 

förebygga sjukdom, främja hälsa, upprätthålla hälsa och lindra lidande. Vården ska 

byggas på vetenskap och beprövad evidens och erfarenhet för att kunna tillgodose 

kraven på personcentrerad vård. 

 

PROBLEMFORMULERING 

 

Antalet yngre som insjuknar i stroke ökar och hälso- och sjukvården behöver därför 

kunna erbjuda rätt vård och eftervård för att kunna ge förutsättning för upplevelse av 

hälsa och lindrat lidande hos de yngre som drabbas. Den forskning som finns indikerar 

att strokevården inte är anpassad för en yngre åldersgrupp och tar inte hänsyn till den 

unika livssituation som de yngre befinner sig i som ofta består av arbete, familjeliv, 

sociala sammanhang och diverse aktiviteter. Att insjukna i en stroke och lära sig leva 

med, och hantera eventuella kvarvarande symtom kan därför utsätta individen för större 

utmaningar och göra det svårt att återgå till en normal vardag som det var före en stroke. 

Detta till följd av kvarvarande symtom som ofta påverkar deltagandet i tidigare 

aktiviteter och de roller personen tidigare haft. Det finns dessutom begränsat med 

studier kring hur yngre personer erfar livet efter en stroke varför det känns motiverat att 

fördjupa sig i området. Målsättningen med litteraturöversikten blir därför att öka 
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kunskapen om hur yngre erfar livet efter en stroke för att som sjuksköterska i 

förlängningen kunna erbjuda och arbeta utefter en vård som ser till patientens livsvärld 

för att främja hälsa och kan tillgodose de unika behoven yngre personer som insjuknat i 

stroke har. 

 

SYFTE 

 

Syftet med studien var att beskriva hur vuxna i åldrarna 18-64 år erfar livet efter en 

stroke. 

 

 

METOD 

 

Studien är en allmän litteraturöversikt som enligt Friberg (2017 s. 141) innebär att skapa 

en översikt om det befintliga kunskapsläget inom ett valt område. I studien har artiklar 

med kvalitativ ansats använts eftersom kvalitativ forskning, enligt Segesten (2017 s. 

107), är fördelaktigt då man vill få en förståelse för livssituationen eftersom forskningen 

fokuserar på upplevelser och erfarenheter. För att besvara syftet anses därför en 

litteraturöversikt baserad på kvalitativ forskning vara fördelaktig för att sammanställa 

nuvarande kunskapsläget gällande att beskriva hur yngre erfar livet efter en stroke. 

  

Datainsamling 

Friberg (2017 ss. 145-147) beskriver att för att hitta vetenskapliga artiklar av relevans 

till en litteraturöversikt måste sökord och sökstrategier identifieras Därefter bör ett 

helikopterperspektiv intas för att få en helhet av området vilket innebär att 

sammanfattningarna i studierna ska läsas med öppenhet och alla aspekter ska beaktas. 

Efter att en överblick av artiklar gjorts fortsätter en urvalsprocess med att inkludera och 

exkludera studier för att avgränsa antalet studier som slutligen kommer att utgöra 

resultatet. Artiklarna till resultatet söktes upp i databaserna Cinahl och Medline 

eftersom dessa databaser inriktar sig på forskning inom vårdvetenskap, medicin samt 

omvårdnad. För att hitta relevanta artiklar som besvarar syftet började datainsamlingen 

med att identifiera relevanta sökord. Först identifierades sökorden på svenska, sedan 

användes SvenskMesh för att få korrekta sökord på engelska. Vid första sökningen 

användes sökorden “stroke”, “cerebrovascular accident”, “ischemic stroke”, 

“hemorrhage”, “experience”, “qualitative of life”, “perspective”, “view”, “feeling”, 

“young adults”, “middle aged”, “adult” och “young patients”. Med avgränsning på år 

mellan 2010-2020, engelskt språk samt peer reviewed. Detta resulterade i över 2500 

träffar och flertalet av mindre relevans. Med hjälp av ovanstående sökning kunde 

återkommande sökord identifieras. Sökorden som hittades kunde därmed vara till hjälp 

för att hitta användbara och passande sökord för att få fram artiklar som besvarade 

syftet, se bilaga 1 för redovisning av sökningarna. Ett helikopterperspektiv intogs under 

urvalsprocessen och artiklarnas titlar lästes för att få en snabb uppfattning om vilka 

artiklar som kunde vara av relevans. Processen fortlöpte med att läsa sammanfattningar 

till de artiklar som ansågs väsentliga och därefter kunde de artiklar som inte besvarade 

syftet exkluderas för att till sist läsas i sin helhet. Dessutom granskades artiklarna så de 
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hade en vårdvetenskaplig förankring, samt att åldersgruppen stämde överens med 

studiens syfte. Datainsamlingen resulterade i sju kvalitativa artiklar som utgjorde 

studiens resultat.  

 

Dataanalys 

För dataanalysen har Fribergs (2017 ss. 148-150) analysinstrument för 

litteraturöversikter använts då artiklarna i en litteraturöversikt måste bearbetas genom 

ett antal analyssteg. Analysarbetet beskrivs som en rörelse från en helhet till delar och 

sedan till en ny helhet. Första steget i analysarbetet är att noggrant läsa igenom valda 

artiklar för att få en uppfattning om innehållet samt sammanhang. Artiklarna till 

resultatet har noggrant lästs igenom ett flertal gånger med syftet som utgångspunkt för 

att få en uppfattning om innehåll och sammanhang. Först lästes artiklarna enskilt och 

sedan lästes och diskuterades artiklarna tillsammans. Nästa steg enligt Fribergs (2017 

s.148) analysarbete var att dokumentera artiklarna i en översiktstabell där artiklarnas 

syfte, metod och resultat presenteras i en tabell där det skapas en struktur för den data 

som sedan analyserats. Artiklarna sammanställdes enligt Fribergs (2017 s.183) 

översiktstabell där syfte, metod och övergripande resultat kort presenteras, se Bilaga 2. 

Friberg (2017 s.149) beskriver att likheter och skillnader relaterat till studiens syfte i de 

valda artiklarnas resultat ska identifieras, därefter ska dessa sorteras i lämpliga rubriker 

för att få en förståelse kring området. Resultatet i studien presenteras sedan i rubriker 

där de med fördel kan delas in i huvudkategorier och underkategorier. Under 

analysarbetet lästes först de valda artiklarna enskilt där likheter och skillnader 

sammanställdes gällande hur unga erfar livet efter stroke för att sedan sorteras i olika 

rubriker och för att slutligen diskuteras gemensamt. När dessa rubriker identifierades 

kunde nya huvud- och underkategorier identifieras som kom att bli strukturen i 

resultatet. Resultatet presenteras i två huvudkategorier där första är: Den levda kroppen 

som förändrad med tillhörande underkategorier; kroppens psykiska förändringar, 

kroppen fysiska förändringar och att förlora sin identitet. Den andra huvudkategorin 

som presenteras i resultat är: Medvetenhet om livets ändlighet med tillhörande 

underkategorier; en rädsla för framtiden, att pendla mellan ensamhet och gemenskap 

och medvetenhet om livets sårbarhet. 

 

Forskningsetiska överväganden 

Etikprövningslagen 2 § (SFS 2003:460) fastställer att examensarbeten på grundnivå 

alternativt på avancerad nivå i högskoleutbildningar inte behöver etikprövas. Artiklarna 

i examensarbetet har redovisat etiska överväganden samt granskats och godkänts av en 

etikprövningsnämnd och har med det som bakgrund inkluderats för att hålla en god 

forskningsetik. Dessutom följer artiklarna i studien Helsingforsdeklarationens 

forskningsetiska riktlinjer (World Medical Association 2018). 

 

 

RESULTAT 
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Med dataanalysen som utgångspunkt har två huvudkategorier utmärkt sig i resultatet; 

den levda kroppen som förändrad samt medvetenhet om livets ändlighet. Utöver detta 

framkom även sex underkategorier (Tabell 1). I resultatet kommer således olika 

perspektiv och dimensioner av människan beskrivas samt hur dessa eventuellt påverkas 

och/eller förändras av att insjukna i stroke i ung ålder.   

 
Tabell 1. Huvudkategorier och underkategorier 

Den levda kroppen som 

förändrad 

• Kroppens psykiska förändringar 

• Kroppens fysiska förändringar  

• Att förlora sin identitet  

Medvetenhet om livets ändlighet • En rädsla för framtiden 

• Att pendla mellan ensamhet och gemenskap  

• Medvetenhet om livets sårbarhet 

 

 

Den levda kroppen som förändrad 

 

Kroppens psykiska förändringar 

Majoriteten av de yngre personerna som insjuknat i en stroke upplevde psykologiska 

förändringar där framförallt förekomst av ångest, oro, stress och depression var mest 

framträdande (Hutton & Ownsworth 2019; Leahy et al. 2016; Pappadis et al. 2019). I 

Pappadis et al. (2019) studie med syfte att beskriva upplevelser av kognitiva och 

psykologiska symtom efter en stroke, beskrivs att det var vanligare att unga 

strokedrabbade upplevde kvarvarande psykologiska symtom snarare än fysiska. I 

studier av Lawrence och Kinn (2012) samt Shipley, Luker, Thijs och Bernhardt (2019) 

beskrivs att fatigue, en orimlig trötthet, i relation till prestation var ett vanligt 

förekommande osynligt kvarvarande symtom som vanligt förekommande vilket 

påverkade minnet och koncentrationen samt förmågan till simultankapacitet. Anderson 

och Whitefield (2012) beskriver, i sin studie om hur individen och omgivningen kan 

interagera samt vilken inverkan det kan ha på livet efter en stroke i yngre ålder, att färre 

symtom och av mildare karaktär även var av betydelse för de yngres för givet tagna 

vardag eftersom det ledde till begränsningar i olika grad. Samtliga deltagare beskrev att 

förlust av, eller påverkan på, förmågor av liten karaktär såsom exempelvis förmågan att 

svara snabbt eller att enkelt förbereda en skriftlig rapport också var påfrestande och 

påverkade livet. Lawrence och Kinn (2012) samt Shipley et al. (2019) menar att detta 

gav sig uttryck även i familjerelationer då deltagare upplevde sig själva som mer 

irritabla och emotionella än förr och det kunde leda till aggressionsutbrott och 

lättretlighet. Dessutom poängteras att detta, i kombination med fatigue, blev märkbart 

påtagligt då dessa individer återgick till arbetet och de upplevde sig utmattade, urlakade 

på energi och därför inte kunde utföra de uppgifter som krävdes. Pappadis et al. (2019), 

Kuluski et al. (2014) och Shipley et al. (2019) beskriver att psykiska kvarvarande 

symtom resulterade i att det var vanligt förekommande med känslor av frustration 

relaterat till den nya livssituationen som ofta kantades av tankar som “varför händer 
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detta just mig?”. Detta var särskilt jobbigt, inte endast till följd av de kvarvarande 

symtomen, utan främst till följd av att sjukvården inte hade informerat om vilka symtom 

som kan uppkomma efter en stroke. Att inte få tillgång till informationen resulterade i 

att de yngre heller inte hade möjlighet att förbereda sig, än mindre kunna vara rustade 

för att hantera symtomen.   

 

Kroppens fysiska förändringar 

I Hutton och Ownsworths (2019) studie beskrivs att kroppen förändras till följd av de 

fysiska funktionsnedsättningarna som kan medfölja en stroke vilka förändrar personens 

tillgång till sin normala vardag. En känsla av att vara frånkopplad till följd av kroppsliga 

begränsningar infann sig hos somliga eftersom de inte längre kunde genomföra 

vardagliga aktiviteter såsom tidigare. En stroke, som för de allra flesta kom plötsligt och 

dramatiskt, gav upphov till känslor av desorientering och att kroppen upplevdes på ett 

annorlunda sätt, både främmande och igenkännande. Kroppen beskrivs, av Lawrence 

och Kinn (2012) som en viktig komponent i hur människan förstår och interagerar i 

världen. Att insjukna i stroke kunde därför leda till stor oro och osäkerhet, framförallt i 

ett tidigt skede då det rådde en ovetskap kring vilka funktioner som skulle komma åter 

och vilka som skulle försvinna. Denna upplevelse om kroppen kvarstod också under en 

längre tid och beskrevs som mest central under återhämtningen i hemmet.  

Hutton och Ownsworth (2019) citerar, i sitt resultat, en kvinna som beskriver sina 

kroppsliga funktionsnedsättningar som värre än de psykologiska. Kvinnan exemplifierar 

detta genom att berätta att hon inte längre kan krama sina barn, då armarna inte längre 

lyder, varpå en känsla av frustration infinner sig då det hindrar henne från att visa fysisk 

kärlek. Detta var något hon tidigare tagit för givet och gav nu upplevelser av att kroppen 

sviker. En annan kvinna, i samma studie, beskriver att fysiska funktionsnedsättningar 

begränsade i stort sett hela vardagen. Från att vara aktiv till att bli bunden till hemmet. 

Beroendet av hjälp och hjälpmedel gjorde sig ständigt påmind då hon inte kunde gå utan 

krycka eller lämna huset utan hjälp från någon. Kuluski et al. (2014) belyser att insikten 

av att ha förlorat fysiska förmågor ofta var det som var värst. Att inte kunna hämta 

barnen från skolan eller att inte kunna leka med dem var speciellt smärtsamt för en 

pappa som intervjuades. Han porträtterar en skuld av att inte längre kunna vara den 

pappan han tidigare varit till följd av fysiska kvarvarande symtom.  

 

Att förlora sin identitet 

Efter en stroke i en yngre ålder framkommer upplevelser av att inte längre kunna delta i 

aktiviteter som tidigare kunnat till följd utav kvarvarande symtom av stroke vilket 

påverkar känslan av identitet (Hutton & Ownsworth 2019; Pappadis et al. 2019; 

Andersson & Whiterfield 2012; Lawrence & Kinn 2012; Kuluski et al. 2014). Lawrence 

och Kinn (2012) belyser upplevelser av en inre strid mellan det välkända jaget innan 

stroke och det nya, okända jaget efteråt. Detta gav långvariga konsekvenser och var en 

av komponenterna som kom att forma upplevelsen av att ha haft en stroke i störst 

utsträckning. Leahy et al. (2016) porträtterar att fysiska och kognitiva 

funktionsnedsättningar hade en negativ inverkan på kroppsbild och självkänsla och 
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resulterade till att de yngre drog sig undan vissa situationer och aktiviteter. Detta styrks 

av Lawrence och Kinn (2012) som belyser att uppfattningen av kroppsbild, självbild 

och självkänsla förändrades efter en stroke. För de yngre rubbades känslan av att vara 

orienterad i en bekant värld på ett ögonblick eftersom kroppen, vilka de identifierade 

och förstod sig själva genom, nu hade förändrats.  

Yngre beskriver att de ansåg att vissa aspekter av “jaget” hade förändrats på ett negativt 

sätt efter stroke. Det kunde beskrivas som ett resultat av kvarvarande fysiska och 

psykiska symtom som ledde till att de inte kunde utföra tidigare aktiviteter vilket gav en 

upplevelse av kroppslig och psykisk begränsning (Hutton & Ownsworth 2019). Enligt 

Kuluski et al. (2014), upplevdes det som chockartat att insjukna i stroke i ung ålder och 

att det genererade i en känsla av att ha förlorat sitt tidigare “jag”. Detta kunde resultera i 

att de nu istället upplevde sig själva på ett annorlunda sätt och det påverkade 

möjligheterna att utföra aktiviteter som de tidigare klarat av, speciellt förlust av 

förmågan att utföra vardagliga aktiviteter. Detta var främst svårt för de som var vana 

med en rad olika aktiviteter så som regelbunden träning, arbete och familjeliv.  

Det framkom upplevelser hos de yngre av ett behov av att anpassa sig till den nya 

situationen och finna en acceptans i att ha fått en stroke för att kunna hantera situationen 

samt för att kunna återgå till ett normalt liv efter insjuknandet (Pappadis et al. 2019). 

Hutton och Ownsworth (2019) belyser att stroke var av större betydelse i vissas 

livshistorier jämfört med andras och att flertalet deltagare dessutom upplevde att den 

betydelse som stroke hade på livet kunde skifta mellan olika sammanhang och över tid. 

Hur stor del av livet som kretsade kring stroke påverkades bland annat av hur lång tid 

som hade passerat efter stroke, allvarlighetsgraden på kvarvarande symtom, eventuellt 

återinsjuknande i stroke, andra livsstressorer samt engagemang i aktiviteter och 

sammanhang. Vissa personer försökte upprätthålla sin identitet, sitt “jag” efter 

insjuknandet genom att tänka positivt samt intala sig själva att man kan klara av 

situationen. Andra försökte istället anpassa sig till de förändringarna som medföljde sin 

stroke. Detta kunde exempelvis vara genom att hitta alternativa sätt att arbeta, om än i 

mindre omfattning än tidigare samt med anpassade uppgifter för att bibehålla sin 

identitet. Dessutom försökte flera även att betrakta sin stroke som en av många 

livserfarenheter för att på så sätt kunna identifiera sig med den nya livssituationen. 

Kuluski et al. (2014) menar på att yngre försökte bekanta sig med sitt nya “jag” och 

återskapa sin identitet genom att delta i aktiviteter som var viktiga för dem innan stroke 

så som musik och konst. Lawrence och Kinn (2012) samt Kuluski et al. (2014) belyser 

den reflektion som sker, hos unga som insjuknar i stroke, gällande hur man interagerar 

med andra samt deltar i världen fylld med människor. De yngre fick kämpa för att 

kunna återfå den bekanta upplevelse av världen för att hitta vägar tillbaka till sig själva 

så som de var innan sin stroke. Efter en tid kunde de återfå det normala som fanns före 

stroke där det andra alternativet var att skapa sig ett nytt “jag”. 
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Medvetenhet om livets ändlighet 

 

Rädsla för framtiden 

I Hutton och Ownsworth (2019) studie beskrivs att en stroke hos de yngre kunde 

generera långsiktiga konsekvenser avseende känslor och upplevelser om vilka de kunde 

bli och en rädsla för hur framtidens planer kommer påverkas. Lawrence och Kinn 

(2012) och Leahy et al. (2016) menar att en rädsla för framtiden var vanligt 

förekommande hos flertalet individer och att de minskade och ändrade sitt deltagande i 

aktiviteter och sammanhang som arbete, familjeliv och sociala situationer. Hutton och 

Ownsworth (2019) och Kuluski et al. (2014) belyser att stroke påverkade framtiden 

genom att begränsa möjligheterna till att kunna skaffa barn och bli förälder. Förändrade 

framtidsplaner och krossade drömmar om familjelivet gav upphov till känslor av 

maktlöshet. Dessutom beskriver Leahy et al. (2016) att några av de som insjuknat i 

stroke gav möjligheten till sina partners att lämna dem till följd av föreställningen om 

att framtiden skulle bli en plåga till följd av kvarvarande symtom. Det fanns även en 

rädsla, hos de som hade yngre barn, att sin stroke skulle påverka barnens uppväxt och 

barndom negativt genom att de inte skulle kunna utföra vissa aktiviteter till följd av de 

begränsningar som funktionsnedsättningarna genererade. Kuluski et al. (2014) beskriver 

dessutom upplevelser av förändringar i familjelivet vilket genererade i en oro kring att 

inte kunna ta hand om sina barn samt att vara otillräcklig.  

 

Flertalet yngre upplever en rädsla för hur andra, framförallt främlingar, skulle reagera 

på deras deltagande till följd av kvarvarande symtom som kunde leda till både psykiska 

och fysiska begränsningar. Det kunde till exempel leda till undvikande av platser där 

många personer vistas samtidigt. En kvinna beskriver dessutom panikkänslor över att gå 

till affären eftersom det fanns en rädsla för att bli jämförd med andra (Lawrence & Kinn 

2012; Leahy et al. 2016). Andersson och Whiterfield (2012) lyfter fram aspekten att 

flertalet yngre personer istället blev hindrade att delta i vissa aktiviteter de tidigare gjort 

på grund av att andra människor inte ansåg att de skulle klara av det längre. Detta kunde 

exempelvis ge sig till uttryck inom arbetet där det framkom upplevelser av att bli 

begränsad av sina kollegor snarare än på grund utav sina funktionsnedsättningar vilket 

kunde påverka identitet och självbild negativt. Det fanns alltså en rädsla för att inte få 

utföra de uppgifter som man klarar av samt att inte kunna leva upp till omgivningens 

förväntningar. I Hutton och Ownsworths studie (2019) visar det sig dock att individer 

som upplevde en snabb återhämtning med få antal kvarvarande symtom samt frånvaro 

av andra livsstressorer, inte ansåg att stroke hade förändrat livet i så stor utsträckning 

vilket även medförde att de heller inte trodde att sin stroke skulle inverka på framtiden. 

I motsats till detta beskrivs att andra personer, som istället upplevde att stroke hade en 

större inverkan på deras liv relaterat till allvarligare funktionsnedsättningar och behov 

av lång rehabilitering, upplevde en rädsla för hur framtiden kommer att se ut och hur 

den kommer påverkas av stroke 

 

Att pendla mellan ensamhet och gemenskap 

Yngre upplevde att många relationer påverkades efter en stroke varav vissa stärktes men 

majoriteten förändrades till det sämre. Detta till följd av att omgivningen bemöter den 
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strokedrabbade på ett annat sätt än tidigare vilket ledde till känslor av frustration och 

ensamhet (Leahy et al. 2016; Andersson & Whiterfield 2012). Vissa deltagare upplevde 

dessutom att de blev exkluderade ur sociala grupper som de tidigare varit en del av och 

att det sociala nätverket minskat kraftigt till följd av fysiska funktionsnedsättningar. 

Tal- och språkstörningar orsakade av stroke kunde både påverka och störa relationer 

och det sociala livet. För en del resulterade dessa svårigheter i ett undvikande av sociala 

sammanhang eftersom deltagandet nu kunde vara begränsat och inte som före stroke. 

Detta medförde inte sällan en känsla av utanförskap eftersom de yngre inte trodde sig 

kunna leva upp till bilden av det gamla “jaget” före sjukdom (Hutton och Ownsworth 

2019). Anderson och Whitefield (2012) belyser att ett par deltagare beskriver 

upplevelsen av att omgivningen många gånger delar en gemensam bild av 

funktionshindrade personers förmågor. Dessutom beskrivs erfarenheter av att inte våga 

konfrontera omgivningens förutfattade meningar till följd av bristande resurser och en 

självupplevd lägre position.   

Även vårdens och vårdarnas bemötande var av betydelse för upplevelsen av delaktighet 

och gemenskap. Shipley et al. (2019) skildrar att flera upplevde att diagnosen sattes i 

första rum och där patientperspektivet gick förlorat. Redan i den akuta fasen fanns en 

gemensam upplevelse kring bristande information som resulterade i känslor av utsatthet 

och att inte få vara delaktig. Flertalet yngre uttrycker även en önskan om att, 

tillsammans med vårdaren, göra en individuell plan där patientens behov är i fokus 

snarare än att utgå ifrån det befintliga sättet att bemöta patienter som insjuknat i stroke 

med den äldre populationen som utgångspunkt. Ett behov fanns av att få information 

kring möjligheterna att återgå till arbetet samt att kunna ta hand om sina barn. 

Situationsbaserad information samt kontinuerligt stöd med längre uppföljning och 

stöttning var av betydelse för att klara av uppsatta mål och önskningar. Shipley et al. 

(2019) belyser dessutom att de yngre beskriver att upplevelsen av bristande empati hos 

vårdpersonal resulterade i långvariga känslor av ilska och att inte bli sedd som individ. 

Deltagarna beskriver detta som en konsekvens av den kunskapslucka som finns inom 

strokevård för unga. Leahy et al. (2016) och Kuluski et al. (2014) slår ett slag för 

stödgrupper som ett viktigt forum för unga som insjuknat i stroke för att kunna dela 

erfarenheter med andra som varit med om liknande upplevelser då den åldersanpassade 

informationen upplevdes bristfällig från vårdens sida. Även Pappadis et al. (2019) 

belyser fördelarna med stödgrupper för att kunna hantera nya utmaningar med hjälp av 

stöd från andra. Fördelarna med, och det som ansågs vara mest värdefullt med att få 

vara en del av en grupp var framförallt att kunna bli förstådd, att få dela gemensamma 

upplevelser samt upplevelsen av att inte vara ensam. Pappadis et al. (2019) och Leahy et 

al. (2016) beskriver att stödgrupperna genererade ytterligare fördelar i form av ökad 

kunskap, ökad social kompetens, nya vänner samt ett forum att kunna delge tankar och 

känslor. Leahy et al. (2016) poängterar att individer som inte varit delaktiga i någon 

stödgrupp, eller hade ett begränsat socialt stöd i övrigt, i större utsträckning upplevde 

känslomässig isolering.  

 

 

Medvetenhet om livets sårbarhet 

Att drabbas av en stroke i ung ålder upplevdes förödande och resulterade i en 

medvetenhet och reflektion över den egna dödligheten vilket inte hade skett innan. Att 
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plötsligt inte kunna delta i aktiviteter som tidigare varit möjligt var chockerande och den 

för givet tagna vardagen förändrades mer eller mindre till följd av sjukdom. Dessutom 

skildras en större rädsla för att återinsjukna i en stroke (Lawrence och Kinn 2012). 

Leahy et al. (2016) beskriver att de yngre kämpade med att kunna identifiera sig själva 

med den befintliga stereotypa bilden av en strokepatient samt en kamp om att bli tagen 

på allvar. Denna stereotypa bild ledde även till känslor om att vara annorlunda och att 

åldras i förtid, något som en deltagare beskriver som problematiskt eftersom det var 

svårt att identifiera sig med sin egen åldersgrupp. Anderson och Whitefield (2012) samt 

Shipley et al. (2019) belyser det stigma som finns kring funktionsnedsättningar efter en 

stroke och en känsla av att inte vilja bli associerad med dem. Detta som en följd av det 

som beskrivs ovan, föreställningen om att stroke endast drabbar äldre. De yngre 

personerna beskriver dessutom en ökad känslighet för hur de behandlades av sin 

omgivning och hur pass stor inverkan det kunde ha på den egna självbilden och hälsan.  

Vissa personer berättar om en känsla av att kastas tillbaka till barndomen och att vara 

förkroppsligad i ett barn med en vuxen persons sinne. Dessutom skildras en skam över 

att behöva bli beroende av sina föräldrar igen, inte bara för dem själva utan även för 

sina barn om sådana fanns, och skuld över att inte kunna finnas där som stöd för sina 

åldrande föräldrar. I motsats till detta beskrivs dock upplevelser av tacksamhet över att 

ha fått en andra chans samt insikter om att det kunde ha slutat sämre för att lättare kunna 

återhämta sig. Att bli varse om livets ändlighet genererade i insikter om hur 

betydelsefullt det var att få se sina barn växa upp, slå sig till ro och skaffa familj. Ofta 

resulterade detta i en tacksamhet gällande att få fortsätta livet trots pågående 

svårigheter. Upplevelser pendlade mellan att sörja tidigare förlorade förmågor och att 

reflektera positivt över framsteg och kommande framtid (Kuluski et al. 2014).  

 

 

DISKUSSION 

 

Metoddiskussion 

Litteraturöversikten är analyserad enligt Fribergs (2017 s.141-152) analysmetod där 

litteraturen för studien består av tidigare forskning som i detta fall belyser hur yngre 

erfar livet efter stroke. Resultatet är baserat på kvalitativ forskning, då kvantitativ 

forskning som hittades under datainsamlingen inte besvarade syftet. Olsson och 

Sörensen (2018 ss. 144-145) förklarar att vid genomförande av en litteraturöversikt är 

det av vikt att översikten genomförs med samma noggrannhet och trovärdighet som de 

valda artiklar som används i studien. För att göra detta ska de valda artiklarnas metod 

granskas. För att säkerställa en god kvalitet på valda artiklar har de granskats med 

Fribergs (2017 ss. 187-188) granskningsfrågor för kvalitativa studier. De sju valda 

artiklarna som kom att användas i resultatet inkluderades på grund av att de ansågs hålla 

en hög kvalitet samt att de blivit godkända av en etisk kommitté och följt 

Helsingforsdeklarationen. 
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SBU, statens beredning för medicinsk och social utvärdering (2017), menar att en 

studies överförbarhet innefattar i vilken utsträckning det vetenskapliga underlaget är 

generaliserbart och relevant för svenska förhållanden. Trovärdigheten förklaras som hur 

pass tillförlitlig en studie är. För att belysa flera aspekter av hur livet kan erfaras efter en 

stroke i ung ålder har även artiklar med tvärvetenskaplig inriktning använts. Valet att 

använda tidigare forskning med tvärvetenskaplig ansats har dock inte ansetts påverka 

vare sig överförbarheten eller trovärdigheten i studien eftersom det som framförallt har 

varit avgörande har varit huruvida syftet besvarats eller inte, detta för att generera 

insikter i hur just unga erfar livet efter en stroke i åldrarna 18-64 år. Däremot har en 

artikel som inte tydligt varit åldersavgränsad använts, men där resultatet, det vill säga 

upplevelserna, jämförts med personer under 65 år (Pappadis et al. 2019). Detta skulle 

kunna anses sänka kvaliteten i litteraturöversikten men de delar som valts ut att 

användas till resultatet har endast berört personer under 65 år. Artiklarna som utgjorde 

resultatet har baserats på, och publicerats i olika länder; Skandinavien, Australien, 

Storbritannien, Irland samt USA. Resonemangen för att inkludera dessa artiklar har 

främst varit för att det inte finns tillräckligt med underlag för att beskriva hur unga 

svenskar erfar livet efter stroke, samt med utgångspunkten i att upplevelserna troligen 

kan vara universella och delas av många människor världen över. Resultatet anser 

därmed fortfarande vara överförbart då resultatet anses vara relevant för svenska 

förhållanden.  

 

Friberg (2017 s. 143) beskriver att en risk med litteraturöversikter kan vara att data som 

anses gynnsam för studien selekteras ut. Genom att ta denna risk i beaktning har detta 

försökt undvikas genom att artiklarna lästs med öppenhet för att inte enbart leta efter 

vissa aspekter. En medvetenhet om förförståelse har funnits under hela arbetsprocessen 

för att denna inte ska påverka litteraturöversikten och i förlängningen inte heller 

påverka studiens trovärdighet. En styrka med litteraturöversikten är att analysprocessen 

har följt Fribergs (2017 ss. 148-150) analysmetod vilket säkerställer ett strukturerat och 

systematiskt arbetssätt. Analysprocessen har dessutom gjorts gemensamt, där 

bearbetningen av information har lett till en högre objektivitet då det inte har funnits 

utrymme för egna tolkningar. Något som däremot skulle kunna inkräkta på 

trovärdigheten är att artiklarna i analysen är skrivna på engelska vilket emellertid har 

försvårat möjligheten att förstå samt har kunnat leda till feltolkning när artiklarna har 

lästs. Detta har dock tagits i beaktning och har försökts undvikas genom att en 

kontinuerlig diskussion förts under processens gång. Bara medvetenheten kring detta 

har gjort att det inte betraktas som något som påverkar trovärdigheten i 

litteraturöversikten. Valet att genomföra just en litteraturöversikt baserades på 

vetskapen om att tiden för att genomföra studien var begränsad då en empirisk studie 

hade varit mer tidskrävande. Det var förvånansvärt lätt att komma överens om vilket 

ämne som skulle belysas då det fanns ett gemensamt intresse samtidigt som det fanns en 

gemensam upplevelse av att det inte är något som har belysts i så stor utsträckning 

under sjuksköterskeutbildningen. Dessutom fanns en förhoppning om att resultatet i 

studien skulle generera värdefull kunskap för vår kommande profession.  

 

Resultatdiskussion 

Ett av huvudfynden i resultatet var skildringen av ett liv före och ett efter stroke. 

Dessutom hur betydelsefull omgivningens stöd kunde vara och vilken betydelse den 
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kunde ha för upplevelsen av identitet och hälsa. Det som kom att överraska och beröra 

mest var upplevelser av hur mycket identiteten förändras till följd av stroke samt 

känslor av att inte få sina behov tillgodosedda samt skildringar om att vården inte 

upplevs vara anpassad till en yngre patientgrupp. 

 

Ett “före” och “efter” stroke 

Ett huvudfynd, vilket är något som inte framkommer i klartext i studiens resultat, men 

som är vår tolkning, är att livet skiljs mellan ett före och ett efter stroke samt att det som 

var före anses vara det normala och det som personerna strävar efter att återuppleva. 

Andersson och Whiterfield (2012), Leahy et al. (2016), Lawrence och Kinn (2012) samt 

Hutton och Ownsworth (2019) porträtterar alla en strävan efter att återgå till det 

normala, det vill säga, den man var före stroke. Lawrence (2010) beskriver just detta, ett 

liv före och ett efter stroke vilket styrker tolkningen av fenomenet. De visar på att 

flertalet yngres framtidsplaner påverkades av detta till följd av den reflektion kring 

livets värde och mening som sker. Med detta följer även insikter över nya erfarenheter 

relaterat till hälsa och sjukdom och leder många gånger i försök till att leva i nuet samt 

en uppskattning av livet på ett annat sätt än tidigare. Denna skildring av livet och 

tillvaron skulle kunna tolkas med hjälp av Ekebergs (2015 ss. 71, 73-75) förklaring av 

människans livsvärld, där en stroke i detta fall, förändrar individens livsvärld eftersom 

erfarenheter och upplevelser av världen likväl som tillgången till det vanliga livet och 

den tidigare välbekanta kroppen förändras. En upplevelse av att kroppen sviktar och 

sviker kan infinna sig och medför inte sällan en förändrad livsvärld och en känsla av ett 

liv före och ett efter sjukdom. Ahlström (2005) beskriver att lågt självförtroende, låg 

självkänsla samt en förändrad självbild är vanligt förekommande efter insjuknande i 

sjukdom. Livsvärlden förändras så till vida att många upplever sig själva på ett annat, 

och ibland ett helt nytt sätt till följd av sjukdomen som ofta medför kvarvarande 

symtom.    

 

I resultatet presenteras även en påverkan på identitet och självkänsla samt en jämförelse 

av sitt nuvarande “sjuka jag” med sitt tidigare “friska jag” vilket kan beskrivas som en 

inre strid mellan det välkända jaget före stroke och det nya okända jaget efteråt (Hutton 

& Ownsworth 2019; Kuluski et al. 2014; Lawrence & Kinn 2012). Detta menar Wilson 

och Stock (2019) kan leda till att yngre, som lever med kvarvarande symtom till följd av 

sjukdom, tampas med en rädsla för framtiden. Rädsla innefattar både aspekten att 

återinsjukna samt en fasa för att situationen ska bli värre. Dessa känslor kan därför 

resultera i ångest och oro både gällande att kunna hantera nuet likväl som ovissheten i 

vad framtiden kommer innebära vilket kan innebära att upplevelse av hälsa hotas. 

Hälsa, som enligt Ekebergh (2015a, ss. 28-29) inkluderar alla dimensioner av 

människan och som speglar individens hela livssituation. Att insjukna i stroke kan 

därför påverka individen både kortsiktigt likväl som långsiktigt sett utifrån flertalet 

aspekter som rör människans identitet, självbild och livsvärld. Att som sjuksköterska 

vara medveten om samt ha förståelse för detta kan därför vara av stor vikt för att kunna 

bemöta känslor och tankar hos unga strokedrabbade både för att lindra lidande, men 

även i preventivt syfte för att motverka ohälsa i förlängningen. 

 



 

16 

Vikten av omgivningens stöd 

Ett annat huvudfynd i resultatet innefattar tillgången till stöd som kom att vara en viktig 

aspekt i att känna meningsfullhet samt för att kunna återgå till ett normalt liv. Det 

framkom att det finns ett stort behov av att få dela känslor och upplevelser med andra 

som haft liknande erfarenheter där framförallt stödgrupper för yngre individer kommit 

att spela en viktig roll. Framförallt då informationen som finns idag inte är anpassad för 

en yngre målgrupp utan riktar sig ofta till äldre (Leahy et al. 2016; Kuluski et al. 2014; 

Pappadis et al. 2019). Lawrence (2010) stödjer ovanstående resonemang och förklarar 

att många yngre saknar någon att kunna relatera till för att kunna hantera den nya 

tillvaron efter sjukdom då de många gånger vårdas med äldre personer på 

strokeavdelningar. Även Tsouna-Hadjis, Vemmos, Zakopoulos och Stametelopoulos 

(2000) ger tyngd till resonemanget att stöd är viktigt för upplevelsen av hälsa då 

personer som insjuknat i stroke, och har ett starkt socialt stöd, uppnått en betydligt 

bättre och gradvis förbättrad funktionell status än de som upplevt mindre stöd. 

Dessutom minskar förekomsten av depression hos de som upplever socialt stöd. Alla 

ovan nämnda faktorer är av betydelse för att kunna återgå till ett så normalt liv som 

möjligt vilket yngre strävar efter. Det kan dock vara förståeligt att den information och 

det stöd som finns idag inte är anpassad för yngre då majoriteten av alla som insjuknar i 

stroke är äldre. Däremot kan det tänkas frustrerande att varken kunna identifiera sig 

med den stereotypa bilden av en strokepatient eller det nya, kanske främmande jaget. 

Genom att se till patientperspektivet och den unika individens behov kan man som 

sjuksköterska stödja patienten i denna process i att återfå, alternativt skapa sig en ny 

identitet.  

 

Det beskrivs i resultatet att flertalet yngre inte upplever sig kunna delta i aktiviteter som 

de tidigare kunnat och att de delar upplevelsen av att relationer och det sociala livet ofta 

påverkas negativt efter stroke. Detta främst till följd av att bli exkluderad till följd av de 

kvarvarande symtomen som kan medfölja stroke och som kan skapa begränsningar 

(Leahy et al. 2016; Andersson & Whiterfield 2012; Hutton & Ownsworth 2019). 

Ahlström (2005) förklarar detta då när man drabbats av sjukdom minskar det sociala 

nätverket kraftigt. Många vänner förloras till följd av att man inte längre kan arbeta eller 

utföra de aktiviteter där man hade det sociala nätverket. Detta kan kopplas med 

Ekebergs (2015 s.36) förklaring av sammanhang, att då en känsla av att förlora sitt 

sammanhang infinner sig leder det ofta till ensamhet som det har uttryckts i studiens 

resultat av upplevelser av att vara exkluderas ur sociala situationer leder till ensamhet. 

  

Upplevelse av förlorat ”jag” 

Det som kom att överraska och framförallt beröra allra mest var att det i resultatet 

framkom upplevelser av att förlora sig själva och förmågan att inte kunna utföra 

aktiviteter som tidigare till följd av kvarvarande symtom från stroke. Denna förlust kom 

att påverka känslan av “jaget”, identiteten (Hutton & Ownsworth 2019; Pappadis et al. 

2019; Andersson & Whiterfield 2012; Lawrence & Kinn 2012; Kuluski et al. 2014). I 

enighet med detta belyser Wilson och Stock (2019) en stark längtan om att kunna återgå 

till det liv och de aktiviteter som var möjliga före sjukdom. Dessa tankar skulle kunna 

förstås genom Armans (2015 ss. 42-43) beskrivning av lidande där främst ovanstående 

upplevelser skulle kunna kopplas till ett sjukdomslidande då livet begränsats till följd av 

de kvarvarande symtom som kan medfölja en stroke. Även en längtan efter att uppnå 
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hälsa då många yngre strävar efter att återgå till det liv de hade före sjukdom och som 

de anser vara det normala livet, det som för individen många gånger innebär hälsa. I 

förlängningen skulle sjukdomslidandet även kunna leda till ett livslidande då en stroke 

ofta är en oväntad händelse som inträffar och som ofta leder till avsaknad av mening 

och sammanhang då de yngre kan uppleva begränsat deltagande i tidigare sammanhang 

vilket dessutom kan leda till förlust av identitet. Ur ett hållbarhetsperspektiv påverkar 

detta individuella lidande den sociala dimensionen av hållbar utveckling som, enligt 

KTH (2020), handlar om att uppnå välbefinnande och tillgodose de behov som 

individen har. Att insjukna i stroke leder alltså till ett individuellt lidande och ur ett 

hållbarhetsperspektiv blir detta problematiskt eftersom många yngre inte anser att de får 

sina behov tillgodosedda. Det är inte svårt att tänka sig att det skapar ett lidande att 

insjukna i stroke i en yngre ålder då livet förändras på bara en kort stund, men här 

synliggörs vikten av att ha ett gott socialt stöd för att kunna bibehålla sin identitet och 

fortfarande kunna ta del av de aktiviteter som är möjliga att delta i. 

 

Vikten av personcentrerad vård  

I resultatet framkommer skildringar av att vården inte är anpassad efter den yngre 

gruppen som insjuknar och där det uttrycks upplevelser av att vården utgår från det 

befintliga sättet att vårda med utgångspunkt i den äldre befolkningen. Det finns en 

avsaknad av att få anpassad vård och information baserad på den unika livssituationen 

och de behov som yngre har (Shipley et al. 2019 & Kuluski et al. 2014). Enligt 

Lawrence (2010) beskrivs upplevelser av att vårdpersonal många gånger inte är 

införstådda i de vardagliga behov, problem och mål som de yngre upplever och att det 

kan leda till en frustration över rehabiliteringen då vårdpersonal brister i att göra dem 

delaktiga samt anpassa rehabiliteringen efter det individuella behovet. Martinsen, 

Kirkevold och Sveen (2015) beskriver samma problematik där de yngre upplever att de 

får kämpa för att få en uppföljande vård efter stroke samt att de själva fått ligga i och 

ringa för att minska risken att bli bortglömd. Samtidigt beskriver de yngre som får 

uppföljande vård att den inte är anpassad efter deras unika behov och en önskan om att 

få individanpassad rehabilitering där patienten involveras. Martinsen, Kirkevold och 

Sveen (2015) beskriver det som att de yngre faller mellan stolarna vilket skapar en stor 

frustration hos de yngre när kommunikationen mellan vården och patienten brister.  

 

Socialstyrelsen (2020) förklarar att uppföljningen efter stroke är viktigt för att minska 

risken för återinsjuknande. Det är således av stor vikt att sätta in behandling för att 

förebygga eventuellt återinsjuknande och dessa behöver följas upp kontinuerligt. Det 

kan bland annat handla om att ge förebyggande råd om levnadsvanor i preventivt syfte 

vilket är en viktig aspekt att ta i beaktande för att minska risken för att återinsjukna. 

Detta eftersom vi, som blivande sjuksköterskor, ska arbeta med ett 

hållbarhetsperspektiv som grund och där en förebyggande vård blir en viktig del i att 

minska det lidande som kan uppstå hos just yngre strokedrabbade. Dessutom kan vi 

främja den sociala aspekten i hållbarhetsperspektivet, som KTH (2020) beskriver 

innebär att främja välbefinnande. Kan vi arbeta utifrån detta så kan vi förhoppningsvis 

minska återinsjuknande i stroke och samtidigt spara på de resurser som hade krävts vid 

inläggning på sjukhus.  

 
Då yngre inte upplever sig nöjda med den vård de får beskriver Lawrence (2010) att på 
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grund av en bristande upplevelse av anpassad vård leder detta många gånger till en 

negativ syn på vården vilket i förlängningen har bidragit till ångest, osäkerhet och skam 

hos de yngre. Detta till följd av att vården har bemött och vårdat dem på samma sätt 

som äldre. Dessa upplevelser av vården strider mot det Burton (2000) beskriver om 

sjuksköterskans ansvar och roll inom strokevården. Sjuksköterskan ska anpassa vården 

och göra patienten delaktig i mötet med varje patient som sjuksköterskan vårdar. 

Paralleller kan även dras till sjuksköterskans ansvarsområden som Svensk 

sjuksköterskeförening (2017) presenterar gällande att vården ska vara personcentrerad 

och utgå från de unika behov och den unika livssituation som personen befinner sig i. 

Enligt hälso- och sjukvårdslagen 3 kap, 1 och 2 § (SFS 2017:30) beskrivs att hälso- och 

sjukvården ska leda till en god hälsa för individen och vården ska ges med respekt för 

individen och att förebygga ohälsa. Ett möte med vården där patientperspektivet gått 

förlorat och livsvärlden inte blir sedd kan därför anses strida mot rådande lag som finns 

kring att förebygga hälsa och lindra lidande.  

 

Upplevelser likt de beskrivna ovan kan vara exempel på det Arman (2015, s.43) 

beskriver som vårdlidande och där en avsaknad av god vård istället kan skapa ett 

lidande för patienten. Att de yngre inte anser sig få sina behov tillgodosedda av vården 

kan skapa ett problem på gruppnivå ur ett hållbarhetsperspektiv och därför är detta 

viktigt att ta i beaktning genom att sjuksköterskan kan anpassa vården utefter den unika 

individen. Denna studie anses därför viktig eftersom den önskar leda till ett ökat 

välbefinnande och hoppas värna och främja hälsa hos alla, oberoende ålder, vilket går 

helt i linje med det tredje delmålet i Agenda 2030 (Regeringskansliet 2017) där vi 

strävar efter en att göra förändring som ska leda till ett hållbart samhälle. I professionen 

som sjuksköterska har vi ett ansvar att arbeta för en hållbar samhällsutveckling och även 

att bekämpa ojämlikheter inom vården. Får sjuksköterskor bättre kunskap om hur yngre 

erfar livet efter en stroke finns förutsättningar att möjliggöra en mer anpassad vård och 

förhoppningsvis i längden till att främja välbefinnande även hos den yngre 

patientgruppen som insjuknar i en stroke. 

 

 

SLUTSATSER 

 

Syftet var att beskriva hur unga erfar livet efter en stroke, resultatet presenterar att yngre 

blivit begränsade till följd av kvarvarande symtom vilket bidragit till en rädsla för 

framtiden samt en förlust av identitet. Vissa beskrev en rädsla för att återinsjukna, 

medan andra påmindes om livets ändlighet och istället kunde finna en tacksamhet över 

att få leva. Den vård de yngre fick ansågs inte vara anpassad för de yngre därför 

beskrevs att det fanns ett behov av stöd för att kunna ta sig vidare genom att få dela 

erfarenheter, tankar och känslor med andra som varit i liknande sits. Unga som 

insjuknat i stroke socialiserade sig i mindre utsträckning jämfört med innan men att 

finna styrka och kraft från stödgrupper var viktigt för att kunna bibehålla ett socialt liv. 

Resultatet kan bidra till att vården för dessa yngre kan anpassas utefter deras 

livssituation och unika behov. 
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Framtida forskning 

Redan vid artikelsökning i de olika databaserna framkom det snart att utbudet av 

kvalitativ forskning inom området var begränsat. Tidigare forskning har främst 

fokuserat på hur äldre erfar att insjukna i stroke trots att nyare statistik visar på att 

många som drabbas faktiskt är under 65 år. Det är således förvånande att det inte har 

forskats mer kring att insjukna i stroke mitt i livet och i framtiden skulle det vara av 

betydelse att även forska kring hur vårdpersonalen upplever det att vårda unga som 

insjuknat i stroke samt vilka långsiktiga konsekvenser som kan uppstå till följd av att 

inte få åldersanpassad vård och information. Detta för att kunna ge patienter lika 

förutsättningar att uppnå hälsa och välbefinnande samt för att individens behov ska 

tillgodoses. 
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intresse fick lämna ett 

skriftligt samtycke. 

Inklusionskriterier var 50-

70 års ålder, boende i 

egna hem i en storstad 
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påverkas individens 

självuppfattning. En stark 
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strokeöverlevare att bli 

aktiva gällande egen 

målsättning i livet likväl som 

att bibehålla en positiv 

identitet. Deltagarna 

påpekade att detta var svårt 

utan ett socialt stöd.  
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A qualitative 

investigation of sense 

of self and continuity 

in younger adults 

with stroke 

Neuropsychological 

Rehabilitation  
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upplevelsen av 

självuppfattning och 

kontinuitet hos yngre 

vuxna efter en stroke 

Kvalitativ metod med 

fenomenologisk 

analysmetod. 

10 st semistrukturerade 

individuella intervjuer 

av 3 män och 7 kvinnor i 

åldrarna 26 -70 år. 
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lokala strokestödgrupper. 

Inklusionskriterier var 

förekomst av stroke i 

åldrarna 18-55 år, 

deltagarna skulle vara 18 

år eller äldre, tillräckliga 

kunskaper i engelska för 

att kunna delta i intervjun 

samt ha en kognitiv 

förmåga att lämna 

informativt samtycke.   

Två stora teman kunde 

identifieras i studien: hur 

pass central stroke var i 

deltagarnas liv samt hur 

stroke påverkade självbilden. 

Hos deltagare som upplevde 

att stroke inte hade en så 

central del i livet upplevde 

även en minskad påverkan 

på självbilden. Omvänt var 

det för deltagare som 

upplevde stroke som väldigt 

central i livet vilket ledde till 

större påverkan på 

självbilden. Emellertid 

skiftade centraliteten av 

stroke och påverkan på 

självbilden över tid och 

sammanhang. 

Kuluski, K., Dow, C., 

Locock, L., Lyons, R. 

& Lasserson, D.  

 
2014 
 
Life interrupted and 

life regained? Coping 

with stroke at a 

young age. 
 
International Journal 

of Qualitative Studies 

on Health and Well-

being 

Att förstå erfarenheten 

av en stroke som en 

funktionsnedsättande 

livssituation hos yngre 

vuxna samt deras 

strategier för att 

återhämta sig och 

hantera situationen.  

Kvalitativ metod med 

innehållsanalys.  

17 st semistrukturerade 

individuella intervjuer 

med 11 kvinnor och 6 

män.  

Rekryteringen av 

deltagare skedde genom 

informationsbroschyrer 

på stödgrupper, relevanta 

webbplatser, och genom 

personliga kontakter.  

Inklusionskriterier: haft 

en stroke före 55 års 

ålder.  

Resultatet visade att alla 

deltagare upplevde ett 

förändrat “jag” som 

inkluderade förlust av 

identitet, förändrad 

familjesituation och förlust 

att vardagliga aktiviteter. 

Deltagarna försökte 

återuppta sitt tidigare “jag” 

genom att  söka stöd för att 

återställa det normala genom 

en positiv reflektion kring 

sin stroke. Unga 

strokeöverlevare försökte 

anpassa sig till den nya 

situationen men fick leva 

med långvariga 

funktionsnedsättningar som 

påverkade deras vardag.  
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Lawrence, M. & 

Kinn, S. 

2012  

Determing the Needs, 

Priorities and Desired 

Rehabilitation 

Outcomes of Young 

Adults Who Have 

Had a Stroke  

Rehabilitation 

Research and 

Practice  

Att få en förståelse för 

unga vuxnas 

upplevelser av att ha 

drabbats av stroke 

under en längre tid 

samt behov av 

rehabilitering, 

prioritering samt 

önskade resultat.    

Kvalitativ studie med 

fenomenologisk 

analysmetodik.  

10 st deltagare deltog i 

upp till fyra individuella 

ostrukturerade intervjuer 

över två års tid.  

Rekrytering med hjälp av 

tre strokesjuksköterskor 

samt en överläkare. 

Inklusionskriterier: 18-55 

år, att ha drabbats av 

stroke för mellan 3 

månader till 2 år sedan 

och en vilja att delge 

upplevelser i intervju.   

Ett övergripande tema kunde 

identifieras: förkroppsligad 

desorientering samt tre 

subkategorier: en ökad 

medvetenhet om den egna 

dödligheten, upplevelsen av 

att vara desorienterad i ett 

välkänt sammanhang samt 

en upplevelse av en 

förändrad kropp som 

deltagarna tidigare 

uppfattade och förstod sig 

själva genom och som nu var 

förändrad.    

Leahy, D., Desmond, 

D., Coughlan, T., 

O’Neill, D & Collins, 

D-R.  

2016 

Stroke in young 

women: An 

interpretative 

phenomenological 

analysis 

Journal of Health 

Psychology 

Att undersöka 

upplevelsen av stroke 

bland unga kvinnor i 

Irland.  

Kvalitativ metod med 

interpretativ 

fenomenologisk 

analysmetodik.  

12 kvinnor och 1 man 

deltog i individuella 

semistrukturerade 

intervjuer, men mannes 

intervju exkluderades från 

resultatet för att få ett så 

homogent resultat som 

möjligt.   

Deltagarna rekryterades 

via en strokeavdelning på 

ett sjukhus beläget i 

centrala Dublin. 

Inklusionskriterier var: 

kvinnor mellan 18-50 år 

som hade drabbats av en 

mild eller måttlig stroke 

tidigast för 6 månader 

sedan. 

Exklusionskriterier: 

personer med dysarti.  

Fyra huvudteman 

identifierades: stroke som en 

sjukdom som drabbar äldre i 

livet, “jaget” efter en stroke, 

en önskan om jämlikt stöd 

samt strokens inverkan på 

relationer. Resultatet belyser 

vikten av att att identifiera 

specifika behov hos unga 

strokedrabbade för att kunna 

skräddarsy återhämtning och 

rehabilitering.  
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Pappadis, M., 

Krishnan, S., Hay, C., 

Jones, B., Sandler, 

A., Weller, S. & 

Reistetter, T.  

2019 

Lived experiences of 

chronic cognitive and 

mood symptoms 

among community-

dwelling adults 

following stroke: a 

mixed-methods 

analysis.  

Aging & Mental 

Health. 

Att undersöka 

uppfattningar av 

kroniska kognitiva och 

psykologiska symtom 

efter en stroke ur 

perspektiv med etnisk 

mångfald av vuxna 

som åldras i ett 

samhälle.  

Kvalitativ studie med 

mixed-method som 

analysmetod.  

Semistrukturerade 

individuella intervjuer 

minst ett år efter stroke. 

42 äldre personer 

rekryterades från 

sjukhusbaserade 

stödgrupper för 

strokedrabbade i Texas 

USA.  

Inklusionskriterier: 

förekomst av stroke, 

engelsktalande, 

minimiålder 18 år. 

Exklusionskriterier: 

oförmåga att kunna svara 

och förstå intervjufrågor 

samt att inte kunna 

godkänna informerat 

samtycke att delta.  

En stor del av deltagarna 

upplevde kroniska kognitiva 

nedsättningar bl.a gällande 

språk, kommunikation och 

minne. Cirka hälften av 

deltagarna hade symtom 

relaterat till humöret som 

depression, aggression och 

ångest, Hälften rapportera att 

behov gällande de kognitiva 

funktionsnedsättningarna 

inte blev tillfredsställda och 

att symtomen relaterade till 

humöret inte behandlades.  

Studien visade att äldre 

personer över 65 rapporterar 

andra kognitiva 

nedsättningar och symtom 

relaterat till humöret än de 

under 65 år. De yngre 

upplevde fler symtom 

relaterat till humöret jämfört 

med de äldre.  

Shipley, J., Luker, J., 

Thijs, V & Bernhardt, 

J 

2018 

How can stroke care 

be improved for 

young service users? 

A qualitative study 

on the unmet needs 

of younger adults in 

inpatient and 

outpatient stroke care 

in Australia.  

Disability and 

Rehabilitation 

Att undersöka de 

ouppfyllda behoven 

hos yngre 

strokeöverlevare i 

sjukhusvård och vård 

utanför sjukhuset och 

identifiera möjligheter 

till förbättring inom 

vården.  

Rigorös kvalitativ 

beskrivande analys.   

19 individuella 

semistrukturerade 

intervjuer med 10 kvinnor 

och 9 män.  

Rekrytering genom 

strokeregister sjukhus, 

utdelning av 

informationsblad, 

strokeorganisationers 

nyhetsbrev, social media. 

Intresserade deltagare 

kontaktades av forskarna 

och valdes sedan ut för 

intervjuer.  

Inklusionskriterier: minst 

2 månader sedan stroke. 

ålder 18-55 vid 

insjuknandet, bosatt i 

Australien, 

engelsktalande  

Exklusionskriterier: mer 

än 1 stroke, förekomst 

Studien visade att många 

ouppfyllda behov fanns hos 

de yngre, där 3 huvudteman 

kunde identifieras: 

otillräcklig behandling av 

psyko-emotionella och 

kognitiva behov, isolering 

från brist av information och 

strukturerat stöd, 

misslyckande att kunna ge 

åldersanpassad och 

personcentrerad vård.  
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