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Introduktion: Stroke är internationellt sett den största orsaken till funktionsnedsättning 

och den tredje största orsaken till död. Nästan två av tre personer som överlever stroke 

lämnar sjukhuset med någon form av nedsättning vilka kan vara fysiska, kognitiva, 

kommunikativa och/eller känslomässiga. Syfte: Syftet med denna litteraturstudie var att 

beskriva patienters erfarenheter av vård efter stroke. Metod: Metoden som användes var en 

litteraturstudie som utgick från Polit och Becks (2017) nio steg. Via databaserna PubMed 

och Cinahl identifierades elva kvalitativa artiklar med hjälp av relevanta sökord. Artiklarna 

kvalitetsgranskades och analyserades innan ett resultat sammanställdes. Resultat: I 

resultatet framkom fyra huvudkategorier vilka var vårdmiljöns inverkan, informationens 

betydelse, betydelsen av emotionellt stöd samt medverkan och oro i 

återhämtningsprocessen med sju tillhörande underkategorier. Slutsats: I resultatet 

framkom flera erfarenheter som gav missnöje och tillfredställelse hos patienterna i 

vårdmiljön. Erfarenheter framkom också kring behov av information om 

sjukdomstillståndet vilken bör vara individanpassad. Stöd från omgivningen upplevdes 

som viktig för patienterna under vårdtiden. Patienterna beskrev erfarenheter av att inte vara 

delaktiga i planeringen av sin vård. Patienterna beskrev mål av att bli så självständiga som 

möjligt. Många patienter hade erfarenheter av oro för att återvända hem efter att de 

drabbats av stroke. 
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Introduktion 

Stroke är internationellt den största orsaken till funktionsnedsättning och den tredje största 

orsaken till död (Norrving 2015). Cirka 26 500 personer drabbades av stroke i Sverige under 

år 2016, varav 6900 av de drabbade avled (Socialstyrelsen 2017a). Nästan två av tre personer 

som överlever stroke lämnar sjukhuset med någon form av nedsättning (Gregory & Galloway 

2017). Antalet fall av stroke har dock minskat med närmare 40 procent de senaste 15 åren 

(Socialstyrelsen 2017a). 

Patofysiologi och riskfaktorer  
En stroke orsakas vid 80–85 procent av fallen av en hjärninfarkt och vid cirka 15 procent av 

en hjärnblödning. Till följd av detta blir det en minskad syre- och näringsämnestillförsel till 

hjärnan vilket i sin tur orsakar skador på hjärnvävnaden (Lindgren 2014b). Beroende på 

vilken del av hjärnan som blivit skadad och hur stor skadan är uppträder olika symtom 

(Petersson 2014). Det vanligaste symtomet vid stroke är fokala neurologiska bortfall som 

uppträder snabbt, ofta inom någon minut. Fokala bortfall kan visa sig som domningar, 

känselbortfall, förlamning och talstörningar (Lindgren 2014a).  Skadeutbredningen påverkas 

bland annat av tidsintervallet från symtomdebut tills adekvat behandling sätts in (Petersson 

2014). Inom 4,5 timmar från symtomdebut kan behandling med trombolys utföras (Rosengren 

2016). Patienter som behandlas med trombolys vid stroke har visat sig få mindre funktionella 

besvär och högre överlevnad än patienter som inte behandlas med trombolys (Muruet et al. 

2018).  

Flera riskfaktorer för stroke är livsstilsrelaterade och innefattar rökning, dålig kost samt låg 

fysisk aktivitet. Även metaboliska riskfaktorer som hög plasmaglukos, högt BMI och högt 

kolesterol förekommer (Feigin et al. 2016). Hypertoni och hjärtsjukdomar som 

förmaksflimmer ökar också risken att drabbas av stroke (Wester 2014). Risken att drabbas av 

stroke ökar med stigande ålder. År 2016 var 75 procent av de drabbade över 70 år 

(Socialstyrelsen 2017a).   

Förändringar efter stroke  
Nedsättningar som drabbar patienter efter stroke kan vara fysiska, kognitiva, kommunikativa 

och/eller känslomässiga (Miller et al. 2010).  Dessa nedsättningar kan leda till svårigheter att 

utföra dagliga aktiviteter i livet (Williams & Murray 2013) vilket kan skapa stora förändringar 

i patienternas liv och upplevda identitet (Ellis-Hill et al. 2000).  

På grund av fysiska funktionsnedsättningar som förlamning och minskad förmåga i att nå och 

hantera objekt förlitar sig 24-74 procent av patienterna som fått en stroke på att få hjälp från 

anhöriga i att utföra aktiviteter i det dagliga livet (Miller et al. 2010). Andra fysiska 

svårigheter som kan uppstå efter en stroke kan vara att kroppen behöver mer tid för att utföra 

saker och när tempot höjs kan det hända att kroppen stannar. Kroppen kan kännas som ett 

hinder då det inte längre går att utföra saker som innan, till exempel gå, laga mat och tvätta. 

Muskelsvaghet, nedsatt känsel (Gregory & Galloway 2017) och smärta (Kvigne & Kirkevold 

2003) är andra svårigheter som kan uppstå efter en stroke. För att klara av vardagen kan 

speciella hjälpmedel till exempel käpp, specialbestick eller rullstol behövas (Kvigne & 

Kirkevold 2003). Personer som haft en stroke löper större risk för fall (Miller et al. 2010) 

vilket kan skapa en rädsla som kan orsaka att patienterna inte längre vågar duscha eller gå ut 

och gå själv (Williams & Murray 2013). 

Patienter som drabbats av stroke kan få svårigheter i form av dysfagi (Westergren et al. 2001). 

Problemen kan innefatta svårigheter med att förbereda maten, hantera maten på tallriken, 

transportera maten till och hantera maten i munnen eller svårigheter med att svälja (Jacobsson 
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et al. 2000; Westergren et al. 2001). Det kan också förekomma svårigheter att få till en bra 

sittposition (Westergren et al. 2001).  Patienterna som fått problem i form av dysfagi efter sin 

stroke löper en högre risk för att få lunginflammation och försämrad nutritionsstatus 

(Smithard et al. 1996). 

Kognitiva nedsättningar förekommer i form av svårigheter med minne, koncentrationen, 

bedömning och personlighet (Gregory & Galloway 2017; Sisson 1998). Hjärntrötthet kan 

också förekomma (Kvigne & Kirkevold 2003). Patienter som drabbats av stroke kan också få 

problem med synen vilket kan påverka gångförmågan (Gregory & Galloway 2017). 

Afasi är ett av de vanligaste problemen efter stroke. I extrema fall kan det vara så svårt att 

patienterna inte kan prata, skriva eller känna igen ord på ett papper (Gregory & Galloway 

2017). Afasi kan på lång sikt påverka patienternas förmåga i socialt deltagande (Dalemans et 

al. 2010). 

Patienterna som drabbats av stroke kan uppleva problem i form av emotionella svårigheter 

(Jacobsson et al. 2000; Kvigne & Kirkevold 2003; Murray & Harrison 2004; Sisson 1998), 

vilket kan visa sig i form av depressioner, ilska, rädsla och humörsvängningar (Gregory & 

Galloway 2017; Sisson 1998). Oro kring romantik och sexuella förhållanden kan förekomma 

(Murray & Harrison 2004). Kroppsliga förändringar till följd av stroke som till exempel 

förlamning, urinkontinens och sväljsvårigheter kan orsaka att den drabbade känner sig mindre 

attraktiv än tidigare (Lever & Pryor 2017).   

Omvårdnad vid stroke  
Målet med omvårdnaden är att främja hälsa och välbefinnande, förebygga ohälsa samt lindra 

lidande och verka för ett fridfullt och värdigt avslut av livet för en person med ohälsa/sjukdom 

(Svensk sjuksköterskeförening 2016). Efter en stroke kan lidande uppstå hos patienterna på 

grund av kroppsliga förändringar och funktionsförlust, lidandet kan framträda både fysiskt 

och emotionellt (Arnaert & Sourial 2006). Allt lidande är inte möjligt att lindras, det viktiga i 

omvårdnaden är att lindra det lidande som kan lindras och inte orsaka ytterligare lidande för 

en person med ohälsa/sjukdom. Lidandet kan skildras som en känsla av att förlora kontrollen, 

som ett hot eller som en kräkning. Patienternas lidande måste bekräftas för att lidandet ska 

kunna lindras vilket också underlättar för patienterna att försonas med sitt lidande och förstå 

sin situation på ett nytt sätt. Målet är också att patienter och anhöriga känner trygghet och 

upplever respekt genom att maktförhållandet i omvårdnadsrelationen är balanserat (Svensk 

sjuksköterskeförening 2016).  

Hos patienter som vårdats på en strokeenhet efter att de drabbats av stroke kan minskad 

mortalitet och morbiditet ses än hos patienter som vårdats på en alternativ avdelning (Stroke 

Unit trialists Collaboration, 2013). På en strokeenhet ska ett multiprofessionellt-team arbeta 

(Ringelstein 2013), vilket enligt de nationella riktlinjerna för vård vid stroke ska bestå av 

läkare, sjuksköterska, undersköterska, arbetsterapeut, fysioterapeut, kurator och logoped samt 

med tillgång till dietist och psykolog (Socialstyrelsen 2017b). Sjuksköterskans uppgift i 

teamet är att samordna och föra patienternas talan (Dreyer et al. 2016). Sjuksköterskan har 

också uppgiften att utföra omvårdnadsspecifik rehabilitering vilket innefattar att träna 

patienterna i vardagliga aktiviteter (Wees et al. 2014). Träningen bör ske i realistiska 

situationer, till exempel när patienterna går upp på morgonen för att utföra personlig hygien 

(Kirkevold 2010). För optimal återhämtning i efterförloppet av stroke är det av vikt att 

patienternas individuella behov bedöms och tillgodoses genom att planeringen av vården 

utgår från dessa individuella behov (Rensink et al. 2009; Wade 2009; Wees et al. 2014). 

Genom sjuksköterskan upprätthålls också kontinuitet i vården för patienterna då 

sjuksköterskans fasta arbetsplats är på avdelningen (Struwe 2013; Wees et al. 2014).  
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Stroke kan orsaka komplexa funktionsnedsättningar vilket kan skapa stora förändringar i 

patienternas liv, detta gör information och utbildning för patienterna till en viktig del av 

vården efter stroke (Hafsteindóttir et al. 2011; Smith et al. 2009). Sjuksköterskan är nära 

patienterna och deras anhöriga under hela vårdtiden och bör ge realistisk information om 

stroke, behandling och rehabilitering, förväntat sjukdomsförlopp och förbättringspotential 

(Kirkevold 2010). Patienterna har olika behov av utbildning och tar till sig information på 

olika sätt, därför bör informationen vara individanpassad (Hafsteindóttir et al. 2011).  

För de flesta är stroke en skrämmande och oväntad händelse där plötsligt en ny livssituation 

framträder. Sjuksköterskans ansvar är att underlätta sorgeprocessen, främja hopp samt 

förebygga depression för patienterna och deras anhöriga  genom att hjälpa till att hantera 

sjukdomen och dess konsekvenser. Sjuksköterskan har också till uppgift att hjälpa patienterna  

tillbaka till deras tidigare liv genom att stötta patienterna och deras anhöriga i planeringen av 

den framtida livssituationen (Kirkevold 2010). Tidig utskrivning från sjukhus för patienter 

med mild till måttlig stroke har positiva effekter på återhämtningen efter stroke då 

rehabilitering i hemmet har visat sig ge förbättrade funktionsresultat och förbättrad 

livskvalitet (Fjaertoft et al. 2011).   

Problemformulering 
Stroke är den största orsaken till funktionsnedsättning över hela världen. 

Funktionsnedsättningar skapar stora förändringar i de drabbades liv och flera patienter blir 

beroende av andra för att klara dagliga aktiviteter. En ny livssituation framträder plötsligt 

vilket kan starta en sorgeprocess hos patienterna. Sjuksköterskans ansvar är att underlätta 

denna process och minska lidande för patienterna. För optimal återhämtning efter stroke är det 

av vikt att planeringen av vården utgår från patienternas individuella behov. För att kunna 

stötta patienterna och utföra individanpassad vård krävs att sjuksköterskan har kunskap och 

förståelse för patienternas egna erfarenheter.  

Syfte 

Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva patienters erfarenheter av vård efter stroke.  
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Metod 
Den valda metoden för denna studie är litteraturstudie. Enligt Forsberg & Wengström (2015) 

innebär en litteraturstudie att relevanta studier söks och identifieras för att sedan värderas och 

analyseras med syftet att sammanställa tidigare gjorda empiriska studier. I denna 

litteraturstudie användes Polit och Becks (2017) nio steg. Stegen anpassades genom att steg 6 

och steg 7 bytte plats för att bättre passa in i denna litteraturstudie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Polit och Becks (2017) nio steg i modifierad följd och översatt till svenska.  

Litteratursökning  
Ett syfte formulerades enligt steg 1.  

Enligt steg 2 valdes databaser, sökord och sökkriterier. De valda databaserna var PubMed och 

Cinahl vilka valdes då de lämpade sig för omvårdnadsforskning (Polit & Beck 2017). I 

PubMed användes MeSH-termerna stroke, qualitative research och nursing care samt 

fritextsökningen patient*. I Cinahl användes Major headings-termerna stroke och qualitative 

studies samt fritextsökningarna patient* och car*. Enligt Polit och Beck (2017) används 

symbolen * i slutet av ett sökord för att expandera sökordet och inkludera samtliga former av 

grundordet i sökningen (ibid.).  

I denna litteratursökning inkluderades endast artiklar skrivna från 2013 och framåt för att 

basera resultatet på aktuell forskning. Endast artiklar på engelska, svenska och norska 

inkluderades för att inga felöversättningar skulle ske från språk som författarna inte 

behärskade. Endast artiklar som baserades på kvalitativa studier inkluderades då syftet var att 

beskriva erfarenheter. Endast artiklar innefattande vård på sjukhus inkluderades. Review-

artiklar samt artiklar som inte var peer-reviewed exkluderades.  

 

Enligt steg 3 söktes och  identifierades relevanta artiklar. I PubMed söktes sökorden Stroke 

[MeSH], Qualitative research [MeSH],  Nursing care [MeSH] och  Patient* var för sig och 

sedan i kombination med varandra, se tabell 1.  I Cinahl söktes sökorden Stroke [MH], 

Qualitative studies [MH], Patient* och Car* var för sig och sedan i kombination med 

varandra, se tabell 2.  
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Tabell 1. Databassökning PubMed; sökord, träffar och urval 

Sök-ID  Sökord Antal träffar  Urval 1 

 

Urval 2 Urval 3 

S1 Stroke [MeSH]   110563 - - - 

S2 Qualitative research [MeSH]  36276 - - - 

S3 Nursing care [MeSH]  128114 - - - 

S4 Patient* 640017 - - - 

S5 S1 AND S2 181 - - - 

S6 S1 AND S2 AND S3 8  - - - 

S7 S1 AND S2 AND S4 88  11 3 3 

MeSH- Medical Subject Headings, * - Trunkering 

Tabell 2. Databassökning Cinahl; sökord, träffar och urval  

Sök-

ID 
Sökord Antal träffar Urval 1 

 

Urval 2 Urval 3 

S1 Stroke [MH]  41542 - - - 

S2 Qualitative studies [MH]  67338 - - - 

S3 Patient* 1009356 - - - 

S4 Car* 1181385 - - - 

S5 S1 AND S2 268 - - - 

S6 S1 AND S2 AND S3 AND S4 116 39 (6) 8 8 

MH – Major Headings, * - Trunkering, ( )- Externa dubbletter 
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Urval 
Urvalet genomfördes enligt steg 4,5 och 6.  

Urval 1 

Enligt steg 4 granskades artiklarnas relevans genom att titlar och abstrakt lästes igenom för att 

välja ut artiklar som verkade relevanta i förhållande till syftet.  Totalt granskades titlar och 

abstrakt i 212 artiklar och av dessa valdes 44 artiklar ut till urval 1. Av dessa var 11 artiklar 

från PubMed och 33 artiklar från Cinahl. 

Urval 2 

Enligt steg 5 granskades artiklarna i sin helhet. Metod och resultat lästes i samtliga 44 artiklar 

från urval 1 för att granskas i förhållande till syftet. Artiklarna lästes individuellt av 

författarna och sedan diskuterades relevansen tills enighet uppstått om vilka artiklar som 

stämde i förhållande till syftet. Totalt valdes elva artiklar till urval 2, tre artiklar från PubMed 

och åtta artiklar från Cinahl. Artiklarna som exkluderades svarade inte mot syftet på grund av 

att de utgick från anhöriga eller vårdares perspektiv eller inte innefattade vård på sjukhus. 

Urval 3  

Enligt steg 6 granskades artiklarna kritiskt utifrån SBU:s mall för kvalitetsgranskning av 

studier med kvalitativ forskningsmetodik (SBU 2014). Samtliga elva artiklar genomgick en 

kvalitetsgranskning genom att författarna diskuterade artiklarnas kvalitet utifrån 

granskningsmallen tills enighet uppstod. Författarna bedömde nio artiklar som medelhög 

kvalitet samt två artiklar som hög kvalitet, se bilaga 1.  

Databearbetning  
Följande steg har utförts med inspiration av en form av innehållsanalys vilken innefattar att 

valda artiklar läses igenom ett flertal tillfällen för att identifiera relevant information som 

sedan kodas, kondenseras och sammanställs under en eller flera kategorier (Forsberg & 

Wengström 2015).  

Enligt steg 7 sammanfattades och kodades relevant data från artiklarna. Detta gjordes genom 

att artiklarna lästes flera gånger samtidigt som relevant data lyftes ur artiklarna. Datan 

kodades sedan genom att övergripande koder skapades. Diskussion genomfördes för att 

undvika misstolkningar av relevant data samt felkodning. Samtliga artiklar och koder 

numrerades.  

Enligt steg 8 analyserades koderna och kategorier söktes. Koderna grupperades med liknande 

koder för att finna likheter och skillnader i datan. Koderna skapade nio grupper som slutligen 

sammanställdes till fyra huvudkategorier med sju tillhörande underkategorier.  

Enligt steg 9 sammanställdes resultatet utifrån de kategorier som framkommit.  

Forskningsetiska ställningstagande  

Enligt Forsberg och Wengström (2015) ska resultatet från samtliga relevanta studier redovisas 

oavsett om de stödjer forskarens egna uppfattningar eller ej. Det är viktigt att etiska 

övervägande är gjorda eller att studierna har godkänts av en etisk kommitté (Forsberg & 

Wengström 2015). I denna litteraturstudie har de etiska övervägandena granskats i samband 

med kvalitetsgranskningen av valda artiklar. Enligt CODEX (2017) får fusk och ohederlighet 

inte förekomma i forskning vilket kan innefatta fabricering, stöld eller plagiat av data, 
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hypoteser eller metoder utan att uppge källa. All data i denna litteraturstudie som hämtats från 

artiklar och andra källor hänvisas med källhänvisning i löpande text samt i referenslista. För 

att undvika felöversättningar användes lexikon. Citat användes i sitt ursprungsspråk för att 

undvika misstolkningar. 
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Resultat 

Resultatet har sammanställts utifrån elva kvalitativa artiklar, publicerade mellan år 2013 och 

2017, från nio olika länder (se bilaga 1). Resultatet beskriver patienters erfarenheter av vård 

efter stroke och presenteras i fyra huvudkategorier med sju underkategorier, se figur 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2. Resultatets fyra huvudkategorier med tillhörande underkategorier.  

Vårdmiljöns inverkan 
I huvudkategorin vårdmiljöns inverkan identifierades erfarenheter som skapade känslor av 

missnöje och tillfredställelse i vårdmiljön.  

Känslor av missnöje 

Under nätterna upplevde patienterna att personalen inte visade respekt, de talade högt och 

tände lamporna vilket stressade patienterna (Tholin & Forsberg 2014). Patienterna var rädda 

att hamna på institutionell vård om det inte lydde vad personalen sa eller inte klarade av att 

fullfölja en uppgift under ett behandlingstillfälle eller om de inte kunde sköta sin personliga 

omvårdnad utan hjälp (Fryer et al. 2013).  

Sjukhusmiljön beskrevs som en miljö där det var svårt att få individuella behov tillgodosedda 

på grund av rutiner (Gustafsson & Bootle 2013). Rutinerna på avdelningen var okända för 

patienterna (Gustafsson & Bootle 2013; Tholin & Forsberg 2014) och individuella önskemål 

övervägdes sällan (Gustafsson & Bootle 2013). Patienter under 50 år beskrev erfarenheter av 

isolering då resterande patienter på avdelningen var äldre vilket påverkade känslan av 

samhörighet hos de yngre patienterna (Leahy et al. 2016). Sjukhusmiljön upplevdes som 

tråkig vid tid utanför behandling (Baumann et al. 2013; Gustafsson & Bootle 2013), mycket 

tid ägnades åt att läsa tidningar, titta på tv (Baumann et al. 2013) eller att vänta på att saker 

skulle hända som till exempel att maten skulle serveras eller att besök skulle komma 

(Gustafsson & Bootle 2013). 

Patienter som drabbades av en mindre stroke med ett snabbare tillfrisknande kände att de tog 

en vårdplats i onödan och slösade på vårdpersonalens tid när de vårdades tillsammans med 

patienter som drabbats svårare av sin stroke (Hillsdon et al. 2013). 
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Känslor av tillfredsställelse  

Sjukhusvården upplevdes tillfredställande när patienterna kände sig väl omhändertagna av 

personalen (Tholin & Forsberg 2014). Personalen beskrevs som glad, hjälpsam och stödjande 

trots att de inte alltid hade den tid patienterna hade önskat (Brown et al. 2014). 

Tillfredsställelse uppstod även när patienterna kände sig trygga med vården (Tholin & 

Forsberg 2014), patienterna litade på att vårdpersonalen hade en expertkunskap om 

återhämtning efter stroke (Fryer et al. 2013).  

"They are unbelievably…skilful and…extremely attentive to 

everything, I found. No, I think it's…I can't complain about 

anything there…definitely not." (Tholin & Forsberg 2014, s. 824).  

Tillfredställensen påverkades även positivt av att patienterna tyckte om maten som serverades 

(Tholin & Forsberg 2014). Det upplevdes som positivt att delta i aktiviteter utanför 

avdelningen, detta gav patienterna något att se fram emot och något annat att fokusera på än 

sin sjukdom. Patienterna beskrev det som värdefullt att engagera sig i aktiviteter som krävde 

att de lärde sig, upptäckte eller var kreativa. Aktiviteter utanför avdelningen gav också 

möjlighet till avslappning genom att patienterna fick komma ifrån den stressiga miljön och 

obehagspatienter på avdelningen, vilket upplevdes inverka positivt på patienter med ångest. 

Aktiviteterna upplevdes också minska spändhet, frustration, irritation och ilska (Baumann et 

al. 2013). 

Informationens betydelse 

I huvudkategorin informationens betydelse identifierades erfarenheter av patienters upplevda 

behov och tillgång till information.  

Patienterna upplevde ett behov av att få information under vårdtiden (Ana Da Conceição 

Alves et al. 2017; Danzl et al. 2013; Fryer et al. 2013; Hillsdon et al. 2013; Leahy et al. 2016; 

Tholin & Forsberg 2014). Patienterna önskade att få tydlig information om sjukdomen (Ana 

Da Conceição Alves et al. 2017; Danzl et al. 2013; Fryer et al. 2013; Hillsdon et al. 2013) och 

prognos (Ana Da Conceição Alves et al. 2017; Fryer et al. 2013). Patienterna önskade också 

att få prata med personer med liknande erfarenheter (Hillsdon et al. 2013; Leahy et al. 2016).  

En brist upplevdes av skriftlig information om sjukdomen (Tholin & Forsberg 2014) samt av 

åldersrelaterad information för yngre drabbade (Leahy et al. 2016). Patienter med begränsad 

kunskap i engelskaspråket i engelskspråkiga länder upplevde att deras anhöriga fick 

information om deras tillstånd och behandling istället för patienterna själva (Fryer et al. 

2013). Patienterna upplevde att de testades och blev tillsagda av sjukvårdspersonalen vilket 

gjorde att de blev avskräckta att begära information (Fryer et al. 2013). Patienterna letade 

själva upp information (Ana Da Conceição Alves et al. 2017; Hillsdon et al. 2013) genom att 

prata med sin läkare, söka på internet och i litteratur (Hillsdon et al. 2013). 

Patienterna som fick en stor mängd information om stroke upplevde oro på grund av en större 

medvetenhet om komplikationer (Da Silva et al. 2016) samt sin egen dödlighet (Da Silva et al. 

2016; Hillsdon et al. 2013). 

 

Betydelsen av emotionellt stöd 
I huvudkategorin betydelsen av emotionellt stöd identifierades erfarenheter kring stöd från 

omgivningen samt uteblivet stöd.  
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Stöd från omgivningen 

Majoriteten av patienterna upplevde stödet från sin omgivning som viktigt under vårdtiden 

(Arntzen & Hamran 2016; Brown et al. 2014; Danzl et al. 2013; Da Silva et al. 2016; Tholin 

& Forsberg 2014). Stödet kunde komma från anhöriga (Arntzen & Hamran 2016; Danzl et al. 

2013; Da Silva et al. 2016; Tholin & Forsberg 2014), vårdpersonal (Brown et al. 2014, Danzl 

et al. 2013, Da Silva et al. 2016, Tholin & Forsberg 2014), andra patienter (Danzl et al. 2013) 

eller trossamfund (Da Silva et al. 2016). Anhöriga upplevdes ge uppmuntran på ett sätt som 

främjade förtroende, hopp och mod (Arntzen & Hamran 2016) samt en känsla av att någon 

bryr sig (Tholin & Forsberg 2014). För yngre patienter upplevdes partnern som det viktigaste 

stödet medan barnen upplevdes som det viktigaste stödet hos äldre patienter. Det upplevdes 

som positivt när personalen var uppmuntrande och gjorde patienterna medvetna om deras 

framsteg (Tholin & Forsberg 2014). Patienterna upplevde att personalens samverkan med 

patienterna kunde påverka patienternas känsla av hopp (Brown et al. 2014).  Patienterna 

upplevde att rumskamrater gav ett viktigt stöd genom att de befann sig i samma situation 

(Danzl et al. 2013). Genom att prata med personer med liknande erfarenheter kunde 

patienterna få en bekräftelse på att de inte var ensamma i situationen (Tholin & Forsberg 

2014).  Patienter upplevde tron på Gud som avgörande för att övervinna sjukdomen (Da Silva 

et al. 2016).  

Uteblivet stöd 

Patienterna som inte fått stöd trodde inte att de behövde något stöd, visste inte vilken typ av 

stöd de skulle ha behövt eller önskade att de hade haft någon att prata igenom sin situation 

med (Tholin & Forsberg 2014) och/eller fått psykologiskt stöd (Danzl et al. 2013). Om 

rumskamraten hade kognitiva nedsättningar uppkom istället för stöd en känsla av ensamhet 

och isolering (Danzl et al. 2013).  Vissa patienter upplevde att de var ansvariga för sin egen 

hälsa och därför borde hantera situationen på egen hand (Tholin & Forsberg 2014).  

 

Medverkan och oro i återhämtningsprocessen 
I huvudkategorin medverkan och oro i återhämtningsprocessen identifierades erfarenheter av 

delaktighet, självständighet samt känsla av oro under återhämtningsprocessen.  

Delaktighetens betydelse  

Patienterna beskrev erfarenheter av att inte vara delaktiga i planeringen av den fortsatta 

vården och målsättningar (Brown et al. 2014; Fryer et al. 2013; Tholin & Forsberg 2014). 

Patienterna ansåg inte att de hade behov av att delta i planeringen av den fortsatta vården 

(Brown et al. 2014; Tholin & Forsberg 2014). De ansåg att personalen hade den viktigaste 

kunskapen för planering och överlämnade sitt förtroende (Brown et al. 2014; Fryer et al. 

2013; Tholin & Forsberg 2014). Vissa patienter ansåg att den muntliga återkopplingen om 

deras förbättring var viktigare än att delta i planeringen (Brown et al. 2014). Patienterna ansåg 

sig själva som nybörjare och vårdpersonalen som professionella (Brown et al. 2014) och 

antog att vårdpersonalen använde sin expertis i planeringen (Fryer et al. 2013).  Patienterna 

som inte deltog i planeringen upplevde att det redan fanns en bestämd plan och ville inte 

ifrågasätta den (Brown et al. 2014). Patienterna upplevde också att de inte fick tillfälle att vara 

delaktiga utan kände att vårdpersonalen bestämde allt (Tholin & Forsberg 2014). 

Patienterna som deltog i planeringen av den fortsatta vården upplevde det som ett samarbete 

med vårdpersonalen där det diskuterades vilka resurser patienterna hade och vilka möjligheter 

som fanns. Vissa patienter som deltog i planeringen upplevde att för stor delaktighet blev en 
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nackdel om det uppstod problem med rehabiliteringen. Patienterna relaterade då problemen 

till planeringen som patienterna själv varit delaktiga i (Brown et al. 2014).  

Patienter beskrev att deras delaktighet åsidosattes i samband med utskrivning genom att deras 

åsikter inte övervägdes av personalen (Tholin & Forsberg 2014).    

En vilja att bli självständig 

Målet för patienterna var främst att bli så självständiga som möjligt (Ana Da Conceição Alves 

et al. 2017; Brown et al. 2014) till exempel genom att lära sig gå igen (Ana Da Conceição 

Alves et al. 2017), klara av toalettbesök, klä på sig eller återvända hem (Brown et al. 2014). 

Andra mål kunde vara baserade på vad patienterna gjort innan de drabbats av stroke (Brown 

et al. 2014). 

”I hope they help me to become as independent as possible” (Ana 

Da Conceição Alves et al. 2017, s. 499) 

För att främja självständigheten upplevdes små dagliga mål som viktiga men med det största 

målet, att ständigt förbättra sig, i sikte. Vissa patienter upplevde det som positivt att ha en 

specifik tidpunkt när målet skulle vara uppnått medan andra patienter upplevde det som 

negativt och påfrestande (Brown et al. 2014). 

Rehabilitering främjade självständigheten genom att patienterna fick de första verktygen för 

att börja hantera och anpassa sig till sjukdomstillståndet (Danzl et al. 2013). Patienterna 

uppskattade att få utföra personligt meningsfulla aktiviteter då det skapade en länk mellan sitt 

tidigare jag och sitt framtida jag. Om patienterna inte klarade av att utföra uppgifterna lika 

självständigt som innan kunde dock ledsamhet uppstå (Baumann et al. 2013). Patienterna 

upplevde att det främjade självständigheten om de fick utföra aktiviteter i sin egen miljö då 

det förberedde dem på hur det skulle bli efter hemgång (Gustafsson & Bootle 2013).  

Självständigheten främjades också av utbildning från sjuksköterskan till exempel i att gå på 

toaletten, duscha och äta (Ana Da Conceição Alves et al. 2017; Gustafsson & Bootle 2013). 

Patienterna upplevde dock minskad självständighet när personalen tog för stor del i att 

övervaka och hjälpa patienterna i de nämnda momenten (Gustafsson & Bootle 2013). 

 

Oro inför utskrivning 

Patienterna upplevde en oro över att inte vara tillräckligt förberedda för att återvända hem vid 

utskrivning (Ana Da Conceição Alves et al. 2017; Brown et al. 2014; Danzl et al. 2013) 

eftersom vårdpersonalen inte visste något om deras hemmiljö och kunnat förbereda 

patienterna på den miljön (Brown et al. 2014). Patienterna uttryckte en oro för att deras 

framsteg skulle hindras i hemmet (Brown et al. 2014) eller att de skulle bli beroende av andra 

för att utföra enkla dagliga aktiviteter (Da Silva et al. 2016).  
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Diskussion  
Syftet med litteraturstudien var att beskriva patienters erfarenheter av vård efter stroke. I 

resultatet framkom fyra huvudkategorier vilka var vårdmiljöns inverkan, informationens 

betydelse, betydelsen av emotionellt stöd samt medverkan och oro i återhämtningsprocessen 

med sju tillhörande underkategorier. 

Resultatdiskussion 

I resultatet framkom att patienterna hade erfarenheter av att deras individuella behov sällan 

tillgodosågs, enligt Wade (2009) är det viktigt att se till patienternas individuella behov från 

start och sedan planera vården utifrån de individuella behoven för en optimal återhämtning. 

Personcentrerad vård är en av sjuksköterskans kärnkompetenser vilken innefattar att vården 

ska anpassas utifrån patienters individuella behov (Svensk sjuksköterskeförening 2017).  

Resultatet visar att denna kärnkompetens inte tillämpas gällande individuella behov.  

I resultatet framkom att patienterna hade erfarenheter av att tiden utanför behandling var 

tråkig på avdelningen, mycket tid ägnades åt väntan på att saker skulle hända. Enligt 

Bernhardt et al. (2014), Mattlage et al. (2015) samt West och Bernhardt (2012) spenderar 

strokepatienterna majoriteten av sin dag på avdelningen inaktiva och ensamma. I resultatet 

framkom att patienterna som deltagit i aktiviteter utanför avdelningen upplevde det som 

positivt att ha något att se fram emot och något annat än sin sjukdom att fokusera på, de 

upplevde det också som värdefullt att engagera sig i aktiviteter som krävde att de lärde sig, 

upptäckte eller var kreativa. Enligt Kruithof et al. (2013) och Magee et al. (2017) bör 

strokepatienter stimuleras socialt och kognitivt då de menar att social och kognitiv stimulans 

kan öka återhämtningen efter stroke.  

I resultatet framkom att patienterna kände ett behov av att få information kring sin sjukdom 

och situation. Enligt Smith et al. (2009) och Hafsteindóttir et al. (2011) är information till 

patienterna en viktig del i vården efter stroke då stroke kan orsaka stora förändringar i livet. I 

resultatet framkom att vissa patienter saknade skriftlig information samt åldersrelaterad 

information om stroke. I resultatet framkom också att patienterna med nedsatt kunskap i 

engelskaspråket i engelskspråkiga länder upplevde att deras anhöriga fick information istället 

för patienterna själva. Enligt Hafsteindóttir et al. (2011) tillgodoses sällan behovet av 

individuellt anpassad information medan Smith et al. (2009) menar att patienterna är nöjda 

med information gällande sin sjukdom. I personcentrerad vård ska vården utformas 

gemensamt mellan patient och sjuksköterska (Svensk sjuksköterskeförening 2017), för 

möjlighet att tillämpa detta måste patienterna ha kunskap om sin situation och möjliga 

förbättringar vilket patienterna endast kan få genom information. Enligt Kirkevold (2010) bör 

sjuksköterskan som arbetar nära patienten ansvara för att patienterna får den  realistiska 

information om sjukdomstillståndet, behandling och förbättringspotential som de känner 

behov av.  

I resultatet framkom att majoriteten av patienterna upplevde stöd från sin omgivning som 

viktigt under vårdtiden, stödet kunde komma från anhöriga, vårdpersonal, andra patienter och 

trossamfund. Enligt Villain et al. (2017) upplever patienterna som får emotionellt stöd inom 

24 timmar från inskrivning på sjukhus en minskad nivå av depression relaterat till stroke efter 

utskrivning. I resultatet framkom dock inte om det viktigaste stödet kom från anhöriga eller 

vårdpersonal. Andersson et al. (2009) menar att det viktigaste stödet för att få tröst under 

vårdtiden kom från anhöriga och att flera patienter gömde sin sorg för sjuksköterskan.  Villain 

et al. (2017) menar också att det viktigaste stödet kommer från familj och vänner. I resultatet 

framkom att vissa patienter som inte fått stöd önskade att de hade haft någon att prata med 

vilket tyder på det Villain et al. (2017) menar att stödet från vårdpersonalen ofta brister. Enligt 
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Kirkevold (2010) har sjuksköterskan ett ansvar att underlätta sorgeprocessen för patienterna 

och även deras anhöriga genom att ge stöttning i att hantera sjukdomen och dess 

konsekvenser.  

I resultatet framkom att majoriteten av patienterna inte deltagit i planering av sin vård, de 

flesta var nöjda med detta och antog att sjukvårdspersonalen planerade det bästa för dem. I 

resultat framkom också att patienter som deltagit i planeringen la skulden på sig själva om 

något gick fel. Andersson et al. (2009) menar att patienter upplever att de inte blir involverade 

i planeringen av sin egen vård men att de accepterar det eftersom de inte anser sig själva ha 

tillräckligt med kunskap gällande stroke. Sjukdom kan orsaka ett lidande för patienterna vilket 

kan skildras som en känsla av att förlora kontrollen (Svensk sjuksköterskeförening 2016), 

genom att inte låta patienterna vara delaktiga i planeringen av sin vård kan känslan av förlorad 

kontroll öka vilket kan leda till ökat lidande för patienterna.   I resultatet framkom att 

patienterna inte ville ifrågasätta planeringen medan Andersson et al. (2009) menar att 

patienter använde ifrågasättande som en taktik för att bli mer delaktig i planeringen. I 

personcentrerad vård ska vården utformas gemensamt mellan patient och sjuksköterska samt 

att patienternas förväntningar ska beaktas (Svensk sjuksköterskeförening 2017). I resultatet 

framkom att majoriteten av patienterna inte varit delaktiga i planeringen av sin vård vilket 

visar att personcentrerad vård inte har tillämpats.  

I resultatet framkom att patienternas största mål i vården efter stroke var att bli så 

självständiga som möjligt, Thomas et al. (2018) stärker detta genom att påvisa att sträva efter 

självständighet blev en källa till motivation i rehabiliteringen efter stroke. I resultatet 

framkom att utbildning från sjuksköterskan i att utföra vardagliga aktiviteter främjade 

självständigheten så länge sjuksköterskan inte tog för stor del i att övervaka och hjälpa 

patienterna med aktiviteterna. Enligt Wees et al. (2014) är en av sjuksköterskans uppgifter i 

strokevård att träna patienter i vardagliga aktiviteter. I resultatet framkom att patienterna 

uppskattade personligt meningsfulla aktiviteter samt att utförande av aktiviteter i egen miljö 

främjade självständigheten vilket styrks av Kirkevold (2010) som menar att träningen för 

patienterna bör ske i realistiska situationer. För att kunna möta detta krävs att en 

personcentrerad vård tillämpas där sjuksköterskan ser patienterna som unika personer och 

genom patientberättelser får fram vad som är personligt meningsfullt.   

I resultatet framkom att patienterna upplevde en oro över att bli utskrivna från sjukhuset då de 

inte kände sig tillräckligt förberedda för att komma hem och för att de var oroliga att deras 

framsteg skulle hindras i hemmet. Enligt Struwe et al. (2013) börjar planeringen för 

utskrivning redan när patienterna kommer till avdelningen, detta för att skapa en 

vårdplanering som kan fortsätta i hemmet. Fjaertoft et al. (2011) menar att tidig utskrivning 

från sjukhuset inverkar positivt på återhämtningen. Enligt Kirkevold (2010) har 

sjuksköterskan som uppgift att stötta patienterna och deras anhöriga i planeringen av den 

framtida livssituationen, om detta utförs bör patienterna känna en större trygghet i att 

återvända hem då de vet hur den fortsatta planeringen kommer att se ut.  

Metoddiskussion 

I denna litteraturstudie användes Polit och Becks (2017) nio steg som grund för studien vilket 

gjorde att ett strukturerat arbetssätt följdes genom hela studiens metod. Det som kan ha 

påverkat hur stegen användes är att innebörden kan ha misstolkats vid översättning, för att 

undvika detta har diskussion kring innebörden förts mellan författarna. I denna litteraturstudie 

modifierades följden av två steg och artiklarna kvalitetsgranskades innan data från artiklarna 

sammanfattades och kodas vilket gjorde att kvalitetsgranskningen inte påverkades av att 

relevant data redan hittats i artiklarna. Kvalitetsgranskningen kan ha påverkats av att 
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författarna inte hade några tidigare erfarenheter av kvalitetsgranskning, samtliga artiklar 

bedömdes dock till så pass hög kvalitet att de inte bör ha blivit exkluderade även om 

kvalitetsgranskningen gjordes med mer erfarenhet.   

I denna litteraturstudie användes endast två databaser, PubMed och Cinahl, vilket kan ha gjort 

att relevanta artiklar som endast funnits i andra databaser missats. Träffarna i PubMed och 

Cinahl bedömdes dock som tillräckligt många för att ge en övergripande bild av aktuell 

forskning inom området. PubMed och Cinahl är dessutom väl lämpade för 

omvårdnadsforskning vilket bör ha gjort att den mest relevanta forskningen för detta syfte har 

framkommit. I urval 1 lästes endast titel och abstrakt vilket kan ha gjort att relevanta artiklar 

exkluderades omedvetet då relevant data kan ha funnits i resultatet men inte varit 

framträdande i abstraktet. Sökordet experienc* söktes i båda databaserna men gav inga 

relevanta träffar därför valdes sökorden qualitative research (MeSH) i PubMed samt 

qualitative studies (MH) i Cinahl då de fanns som ämnesord och innefattar artiklar där 

erfarenheter har studerats. Sökordet Nursing care (MeSH) användes i PubMed och sökordet 

Car* användes i Cinahl för att hitta artiklar relevanta inom omvårdnad. Sökordet Car* gav 

inga träffar i PubMed. Sökorden Qualitative research [MeSH] samt Qualitative studies [MH] 

kan ha exkluderat relevanta artiklar som använt en kvantitativ metod men då syftet med denna 

litteraturstudie var att beskriva erfarenheter ansågs en kvalitativ litteraturstudie ge en djupare 

förståelse.  

Under databearbetningen kan misstolkningar och felöversättningar skett då samtliga artiklar 

var skrivna på engelska, för att undvika att misstolkningar och felöversättningar påverkade 

resultatet användes lexikon och diskussion fördes mellan författarna vid tveksamhet. 

Artiklarna studerade olika variation av erfarenheter, vissa studerade endast en erfarenhet 

medan andra studerade flera vilket gjorde att information från vissa artiklar endast kunde 

redovisas under en kategori medan information från andra artiklar kunde redovisas under flera 

kategorier. Detta har gjort att vissa artiklar förekommer till större del i resultatet än andra 

vilket kan ha påverkat resultatet genom att de artiklar som förkommer fler gånger kan ha fått 

en större inverkan på resultatet. Dock förekommer data från minst 5 artiklar i varje 

huvudkategori viket bör ha minskat risken för detta. 

Genom att inspireras av en form av innehållsanalys kunde datan analyseras på ett djupare plan 

vilket gav en djupare förståelse för datan. En djupare analys kan dock skapa misstolkningar av 

innebörden och påverka resultatet, texterna lästes flera gånger och diskuterades mellan 

författarna för att säkerställa förståelsen och minska risken för misstolkning. Ett av 

inklusionskriterierna var att endast använda artiklar innefattande vård på sjukhus, vissa 

artiklar som användes är gjorda i hemmet men innefattar patienternas erfarenheter av 

sjukhusvården innan hemgång, det var tydligt vilka erfarenheter som var från sjukhus och bör 

därför inte påverkat resultatet med erfarenheter från andra platser. Vissa artiklar berörde både 

patienter, vårdare och anhörigas erfarenheter i dessa artiklar var resultatet väl uppdelat och det 

gick tydligt att urskilja vilket perspektiv det var. Artiklarna som användes kom från nio olika 

länder vilket gör att erfarenheter från flera delar av världen förekommer i resultatet vilket ger 

ett mer övergripande resultat.  

Klinisk betydelse 

Stroke är en vanlig sjukdom i Sverige som kan orsaka komplexa funktionsnedsättningar och 

plötsligt skapa en ny livssituation för patienterna. Sjuksköterskan träffar dessa patienter under 

hela vårdkedjan och har som uppgift att underlätta sorgeprocessen och stötta patienterna och 

deras anhöriga i planeringen av den framtida livssituationen. Resultatet visar att de flesta 

patienterna inte är delaktiga i planeringen av sin vård, för att sjuksköterskan ska kunna ge ett 
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stöd i planeringen av den framtida livssituationen behöver patienterna involveras mer i 

planeringen. Resultatet visar att patienterna ansåg det viktigt att få individuella behov 

tillgodosedda, att få information om sin situation samt att bli så självständiga som möjligt 

under återhämtningen. Sjuksköterskan som arbetar nära patienterna har en viktig uppgift i att 

se till att patienternas behov tillgodoses. Resultatet visar att patienterna anser stöd från 

anhöriga som viktigt under vårdtiden, sjuksköterskan som även arbetar nära de anhöriga har 

möjlighet att involvera de anhöriga i vården.  Resultatet i denna litteraturstudien kan bidra till 

en ökad medvetenhet för sjuksköterskan vilka behov patienterna har under vårdtiden efter 

stroke.  

Förslag till fortsatt forskning 

Resultatet visar att patienter upplever att de inte får individuella behov tillgodosedda på grund 

av rutiner på avdelningen, resultatet visar också att patienterna ofta inte upplever sig delaktiga 

i planeringen av sin vård vilket säger emot hur en sjuksköterska ska jobba enligt 

kärnkompetensen personcentrerad vård. Detta ger underlag för fortsatt forskning kring hur 

sjuksköterskan tillämpar personcentrerad vård vid vårdande av strokedrabbade patienter.  

Slutsats  

Resultatet visar att individuella behov behöver tillgodoses ytterligare inom strokevården. 

Vårdmiljön behöver bli mer socialt och kognitivt stimulerande för strokepatienter och 

information om sjukdomstillståndet behöver bli mer individanpassad. Patienterna behöver 

stöd från omgivningen under vårdtiden, både från anhöriga och vårdpersonal. Patienterna bör 

bli tillfrågade och få möjlighet att delta i planeringen av vården i den mån de själva vill. Det 

största målet för strokepatienter är att bli så självständiga som möjligt vilket sjuksköterskan 

kan främja genom utbildning och stöttning. Patienterna behöver förberedas bättre inför 

utskrivning då flera patienter känner en oro för att återvända hem på grund av att de känner 

sig oförberedda.  
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också erfarenheter av att inte känna sig 

förberedda för hemgång innan utskrivning. 

 

* Danzl, M M., Hunter, E 

G., Campbell, S., Sylvia, 

V., Kuperstein, J., Maddy, 

K. & Harrison, Anne 

 

2013 

USA 

Att beskriva upplevelsen av stroke för 

överlevande och deras vårdgivare på 

landsbygden Appalachian Kentucky. 

 

En kvalitativ beskrivande design, med ett 

team-tillvägagångssätt. Semi-

strukturerade intervjuer. Deltagarna 

rekryterades genom målmedvetna 

kriterieurval. 13 personer med stroke och 

12 vårdgivare deltog i studien. Kvalitativ 

innehållsanalys genomfördes samtidigt 

och upprepande.  

 

Deltagarna i studien beskrev erfarenheter av att 

tydlig information var viktig. Deltagarna beskrev 

erfarenheter av att stöd från omgivningen var 

viktig under vårdtiden. Under rehabiliteringen 

beskrev deltagarna erfarenheter av att få tillgång 

till de första verktygen att hantera och anpassa sig 

till sitt sjukdomstillstånd. Deltagarna beskrev 

erfarenheter av att känna sig oberedda och 

stöttade inför hemgång.  

* da Silva J., da Silva 

Carvalho Vila V., Martins 

Ribeiro M. & 

Vandenberghe L. 

2016 

Brasilien 

Att förstå betydelsen av 

sjukdomsupplevelsen utifrån 

strokeöverlevandes perspektiv.  

 

Kvalitativ metod. Tolkande fallstudie. 

Potentiella deltagare letades upp med 

hjälp av sjukhusjournaler på 

sjukhusenheten. 8 personer deltog i 

studien. Semi-strukturerade intervjuer 

användes för att samla in data. Tolkande 

tematisk analys genomfördes.  

 

Deltagarna i studien beskrev erfarenheter av stöd 

från familjen och trossamfund. Erfarenheter av 

rädsla och oro för att bli beroende av andra vid 

dagliga aktiviteter och rädslor för andra 

komplikationer som döden beskrevs bland 

deltagarna vilket också skapade en oro för hur det 

skulle bli efter hemgång.  

* - medelhög kvalitet 



 

 
 

 Författare, årtal, land Syfte Metod/Urval Huvudresultat 

* Fryer, CE., Mackintosh 

SF., Stanley MJ. & 

Crichton J. 

 

 

2013 

 

Australien 

Att utforska beslutsprocessen för äldre 

med begränsad engelskkunskap om att 

använda en professionell tolk under sin 

vård efter stroke. 

 

Kvalitativ metod med en konstruktivistisk 

grundad teoriinriktning. Semi-

strukturerade djupintervjuer med 13 

strokepatienter. Professionella tolkar 

deltog. Analysen gjordes av transkriptioner 

från den engelska tolkningen utifrån ett 

konstruktivistisk grundad teori 

tillvägagångssätt.   

Bortfall; Två deltagare kunde inte delta i 

uppföljningsintervjuerna. 

 

Deltagarna i studien uttryckte erfarenheter av ett 

behov av tillgång till information om sin 

sjukdom och framtid. De beskrev också 

erfarenheter av att anhöriga fick ta del av denna 

information istället för patienterna själva. 

Deltagarna beskrev erfarenheter av att inte vara 

delaktiga i planeringen av sin vård, deltagarna 

beskrev ett förtroende för att sjuksköterskan 

använde sin kunskap för att göra det bästa för 

patienterna och att patienterna ibland inte hade 

något annat val än att lita på sjuksköterskan.  

 

* Gustafsson, L. & Bootle, 

K.  

 

2013 

 

Australien 

Att förbättra förståelsen för 

övergångsupplevelsen för patienter med 

stroke och deras vårdare under hemgång 

och den första månaden hemma. 

 

Beskrivande kvalitativ design. Semi-

strukturerade intervjuer. Fem klienter och 

fem vårdgivare intervjuades 1 månad efter 

att klienten blivit utskriven till hemmet. 

Intervjuerna analyserades med induktiv 

tematisk analys.  

 

Deltagarna i studien beskrev erfarenheter av att 

sjukhusmiljön var tråkig där mycket tid gick åt 

att vänta på att saker skulle hända samt att det 

var svårt att få individuella behov tillgodosedda. 

Deltagarna beskrev erfarenheter av att för 

mycket stöttande av vårdpersonalen minskade 

självständigheten hos patienterna medan 

utförande av dagliga aktiviteter i miljö liknande 

hemmiljön främjade självständigheten.  

 

* Hillsdon, K M., Kersten, 

P. & Kirk, H JS. 

 

2013 

Storbritannien 

 

Att utforska individernas erfarenheter av 

att ta emot antingen standardvård eller 

omfattande hjärtrehabilitering efter en 

mindre stroke eller transitorisk ischemisk 

attack. 

 

Kvalitativ  studie. Semi-strukturerade 

intervjuer med 17 män och 5 kvinnor. En 

tematisk analys utfördes med hjälp av 

stegen beskrivna av Braun och Clarke. 

Analysen fortsatte tills datamättnaden var 

nådd. 

Deltagarna i studien beskrev hur de hittade 

information om sitt sjukdomstillstånd. De 

beskrev också erfarenheter av att ökad 

information gav ökad medvetenhet om 

dödlighet. Deltagarna som drabbats av en 

mindre stroke beskrev erfarenheter av att ta upp 

en plats och vårdpersonalens tid i onödan. 

 

* -  medelhög kvalitet 

  



 

 
 

 

 Författare, årtal, land Syfte Metod/urval Huvudresultat 

* Leahy DM., Desmond D., 

Coughlan T., O'Neill D. & 

Collins DR. 

 

 

2016 

 

Irland 

 

Att utforska erfarenheten av stroke bland 

unga kvinnor i Irland. 

 

 

Kvalitativ metod. Semi-strukturerad 

intervjuer med 12 kvinnor och 1 man, 

vilka spelades in och transkriberades. 

Tolkningsfenomenologisk analys användes 

för att analysera datans innehåll.  Bortfall; 

1 man intervjuades vilken inte redovisas i 

resultatet.  

 

 

 Deltagarna i studien beskrev erfarenheter av 

brist på information om stroke för yngre 

personer samt önskan om att få prata med någon 

med liknande erfarenheter och i liknande ålder. 

Deltagarna beskrev en känsla av isolering under 

sjukhustiden. 

* Tholin, H. & Forsberg, A.  

 

2014 

Sverige 

Att undersöka hur människor med stroke, 

av olika åldrar och hälsotillstånd, upplevt 

vården, rehabilitering, stöd och 

deltagande på sjukhuset, primärvård och 

i samhället. 

Kvalitativ intervjustudie. Strategiskt urval, 

10 personer med stroke deltog.  Kvalitativ 

analys, inkluderande både manifest och 

latent innehållsanalys gjordes. Bortfall; 1 

av deltagarna exkluderades under 

intervjuerna då personen ej kunde svara på 

frågorna pga. kognitiv försämring. 

Informanterna i studien beskrev erfarenheter av 

tillfredställelse samt respektlöshet inom 

sjukvården. Informanterna beskrev erfarenheter 

av brist på information. De beskrev stötting från 

vårdpersonal som positivt men även 

erfarenheter av saknad av stöd beskrevs  

* - medelhög kvalitet 

 


