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Introduktion: Stroke är en av de stora folksjukdomarna och en av de ledande 
dödsorsakerna i Sverige. Det är en vanlig orsak till funktionsnedsättning och 
påverkar personen både fysiskt och psykiskt. Syfte: Litteraturstudiens syfte var att 
belysa upplevelse av psykisk ohälsa efter en stroke, ur ett patientperspektiv. Metod: 
Den metod som användes var en litteraturstudie, med deduktiv ansats. Med hjälp av 
relevanta sökord identifierades elva artiklar i databaserna CINAHL och PubMed, 
som sedan genomgick en kvalitetsgranskning och slutligen utgjorde resultatet. 
Resultat: Presenterades i tre kategorier utifrån en modifiering av referensramen 
enligt följande: Avsaknad av emotionellt välbefinnande, Avsaknad av socialt 
välbefinnande, Avsaknad av psykisk välbefinnande. Dessa kategorier visade 
upplevelser av psykisk ohälsa på olika sätt och hur de påverkade patienten. Slutsats: 
Upplevelser av psykisk ohälsa var vanligt förekommande hos patienterna. Då fokus 
låg på den fysiska rehabiliteringen hamnade den psykiska dimensionen i skymundan. 
Det är av stor vikt att sjuksköterskan uppmärksammar och möter dessa upplevelser 
av psykisk ohälsa i ett tidigt utvecklingsskede, för att undvika vidareutveckling mot 
mer allvarliga psykiatriska tillstånd. 
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Introduktion 
Stroke  
 
Stroke, även kallat slaganfall, är en av de stora folksjukdomarna. Det är den sjukdom som 
orsakar flest vårddagar i Sverige och den tredje största dödorsaken efter hjärtsjukdom och 
cancer (Jönsson 2012). Medelåldern vid strokeanfall är 75 år , 73 år för män och 77 år för 
kvinnor (Jönsson 2012). Enligt Folkhälsomyndighetens - Folkhälsorapport 2014 så har 
insjuknandet och dödligheten i stroke totalt sett minskat sedan 1995, dock har insjuknandet 
ökat bland unga i ålder 35-44 år (Folkhälsomyndigheten 2014).  
Definitionen av stroke innefattar enligt World Health Organisation [WHO] (2006) ett plötsligt 
fokalt neurologiskt bortfall till följd av cirkulationstörning i hjärnans blodkärl. Det leder 
antingen till dödligt utfall eller att symptomen kvarstår mer än 24 timmar.  Stroke uppstår 
enligt WHO (2006) när blodtillförseln till hjärnan blockeras, orsakad av att ett kärl brustit 
(hjärnblödning) eller att ett kärl helt eller delvis täppts igen av en blodpropp (hjärninfarkt). 
När detta sker uppstår syrebrist så kallad ischemi samt brist på tillförsel av näringsämnen till 
hjärnan vilket orsakar skada på hjärnvävnaden (WHO 2006). 
De symptom som förefaller vanliga är förlamningar, balansproblem/yrsel, akut huvudvärk, 
sväljsvårigheter, känselstörning, kommunikationsvårigheter, synrubbningar, 
minnessvårigheter, kognitiva och emotionella svårigheter (Appelros 2012 ; WHO 2006). 
Riskfaktorerna för att insjukna i stroke är bland annat hypertoni, rökning, diabetes, låg fysisk 
aktivitet, förmaksflimmer, höga blodfetter, övervikt, hjärtsjukdom, tidigare TIA (transitorisk 
ischemisk attack)/lindrig hjärnblödning och karotisstenos (Socialstyrelsen 2009 ; Jönsson 
2012). 

Omvårdnad och sjuksköterskans roll 
	
Enligt International Council of Nurses [ICN] (2014) så har sjuksköterskan huvudansvar för 
fyra grundläggande områden. Det är att förebygga sjukdom, främja hälsa, lindra lidande och 
återställa hälsa. Vårdpersonal ska arbeta med att förebygga ohälsa enligt hälso- och 
sjukvårdslagen (SFS 1982:763). Svensk Sjuksköterskeförening [SSF] (2010) beskriver att 
hälsofrämjande omvårdnad har sin centrala kärna i att varje enskild individ oavsett 
hälsotillstånd eller sjukdom kan uppleva hälsa. Att arbeta hälsofrämjande innebär att 
vårdpersonalen utgår från en humanistisk människosyn, patienten ska ses som en helhet och 
inte som en diagnos. 
 
I värdegrund för omvårdnad poängteras vikten av att omvårdnad sker på personnivå. Varje 
människa är unik och ska bemötas individuellt utifrån sina egna förutsättningar (SSF 2010). 
För att omvårdnad ska kunna ske på patientens villkor är det en strävan att bevara integritet, 
värdighet, autonomi samt att ta tillvara på patientens egna resurser. Att arbeta personcentrerat 
inom vården är att se patienten som en del av teamet och att lyssna till hur patienten upplever 
sin vardag relaterat till symtom och ohälsa (SSF 2014). 
Sjuksköterskan är den person som ansvarar för hela omvårdnaden av patienten (Burton 2000) 
och ska utgöra en länk mellan de olika yrkesgrupperna samt fungera som en samordnare för 
teamet (Ryen et al. 2011). I en studie av Barecca & Wilkins (2008) beskrivs sjuksköterskans 
roll i omvårdnaden av patienter som drabbas av en stroke som viktig och omfattande. Det är 
de som träffar patienten dygnet runt, alla dagar och är patienten behjälplig i att på nytt lära sig 
utföra funktionella uppgifter i vardagen. En sjuksköterska som har blivit utbildad i att vårda 
och hjälpa, kan uppleva frustration i att inte hjälpa patienten mer än nödvändigt. Samtidigt är 
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det en viktig del i patientens rehabilitering, att utföra uppgifterna till största del själv (Barecca 
& Wilkins 2008). Burton (2000) beskriver i sin studie inom strokevård, att omvårdnaden 
handlar om handledning av patienten i olika situationer samt att skapa gynnsammare 
förutsättningar för rehabilitering. Det är sjuksköterskans roll att bistå patienten med att 
komma till rätta i sin situation och att få dem att gå vidare i livet, trots sin sjukdom och ändrad 
livssituation. Det är även viktigt inom strokevården att hela teamet runt patienten samarbetar 
för en optimal rehabilitering och för att patienten skall få de bästa förutsättningarna (Burton 
2000). Sisson (1998) förklarar att rehabiliteringsprocessen för en person som drabbats av 
stroke riktar sig till att återställa funktionsförmågan. Bevis finns för att depression stör 
rehabiliteringen	(Sinyor et al. 1986). Vidare säger Morris et al. (2011) att rehabiliteringen och 
därmed tillfrisknandet efter en stroke påverkas utav psykiska och sociala förhållanden.  

Hälsa 
 
WHO definierade 1948 hälsa som: "Health is a state of complete physical, mental and social 
well-being and not merely the absence of disease or infirmity" (WHO 1948). 
Inom omvårdnad ses människan utifrån ett helhetsperspektiv och med det innebär att hälsa är 
en process som varje enskild individ skapar utifrån sina egna förutsättningar. Att en person 
upplever ohälsa kan bland annat påverkas av skada, sjukdom, smärta och lidande (SSF 2010). 
Rydqvist och Winroth (2008) beskriver att händelser påverkar individer olika, det inverkar 
dessutom på olika delar av hälsan. Hälsan är mångdimensionell. Med existentiell hälsa 
inkluderas meningsfullhet såsom meningen med livet, samt människans livsfilosofi. Inom 
social hälsa är begreppen trygghet, trivsel och interaktion bärande. Där relationer till personer 
i ens omgivningen är viktigt för måendet. Fysisk hälsa handlar om kroppen, hur den mår och 
fungerar (Rydqvist & Winroth 2008).  
WHO:s bedömningsformulär Quality of Life [WHOQOL] (1997) innefattar domäner för 
generell hälsa, de består av fysisk hälsa, psykologi, social relationer och omgivning. 
Det kan även ses i Bowlings (2001) beskrivning där upplevd hälsa är nära sammankopplat 
med livskvalitet. Det innefattar optimala nivåer av psykisk, fysisk, social funktion. Det 
inkluderar även relationer, roller, upplevd hälsa, välbefinnande och tillfredställelse med livet. 

Psykisk hälsa och ohälsa 
	
Enligt Hedelin (2000) och Socialstyrelsen (2005) är psykisk hälsa och ohälsa svårdefinierade 
begrepp och gränsen mellan dem är svår att tydligt åtskilja. Hedelin (2000) menar att den 
enskilde individens psykiska mående inte kan avgränsas eller isoleras från helhetsupplevelsen 
och välbefinnandet. Socialstyrelsen (2005) beskriver psykisk ohälsa utifrån två olika 
dimensioner, hälsodimensionen och sjukdomsdimensionen. I hälsodimensionen ingår 
begreppsparen psykisk hälsa - psykiska besvär medan begreppsparen inom 
sjukdomsdimensionen består av psykisk sjukdom - psykiskt frisk.  I hälsodimensionen 
betonas även den subjektiva upplevelsen av de psykiska besvären, där vikt läggs på hur 
personen känner sig (Socialstyrelsen 2005). 
Begreppet psykisk hälsa är mycket omdebatterat ända upp på forskarnivå. Karaktäristisk är 
dock att flera dimensioner av välmående innefattas, som till exempel emotionellt, 
psykologiskt och socialt välbefinnande (Bremberg & Dalman 2015).  
WHO (2014) definierar psykisk hälsa som:  

 
Mental health is defined as a state of well-being in which every individual realizes 
his or her own potential, can cope with the normal stresses of life, can work 
productively and fruitfully, and is able to make a contribution to her or his 
community. (WHO 2014) 
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Bremberg och Dalman (2015) har definierat att psykisk hälsa innefattar något mer än frånvaro 
av psykisk ohälsa. Det innefattar både människans upplevelse, relationen mellan människor 
och det sociala sammanhang de lever i. Psykisk ohälsa som begrepp beskriver både mindre 
allvarliga psykiska besvär, som till exempel oro och nedstämdhet, det inkluderar även mer 
allvarliga symtom, som uppfyller kriterierna för en psykiatrisk diagnos. Det är av vikt att de 
psykiska besvären som kan vara normala reaktioner i livet inte per automatik 
sjukdomsförklaras. Dessa kan uppkomma i en påfrestande livssituation och är oftast 
övergående, samtidigt kan tidig igenkänning av psykiatriska tillstånd ge en positiv inverkan 
på prognosen . Dessa tillstånd är en allvarligare form av psykisk ohälsa, som visar sig som ett 
syndrom och verifieras utifrån diagnostiska kriterier (Bremberg & Dalman 2015).  
Centers for Disease Control and Prevention [CDC] (2011) beskriver tre dimensioner kring 
psykisk hälsa: emotionellt välbefinnande, psykologiskt välbefinnande samt socialt 
välbefinnande.  
 

Emotionellt välbefinnande innefattar bland annat upplevelse av tillfredställelse 
med livet, lycka, gladlynthet och en känsla av lugn. 
Psykologiskt välbefinnande innefattar till exempel en upplevelse av att kunna 
acceptera sig själv, öppenhet för nya erfarenheter, optimism, hoppfullhet, mål i 
livet, upplevelse av kontroll, andlighet, självkänsla och förmåga till att utveckla 
positiva relationer med andra människor. 
Socialt välbefinnande innefattar en upplevelse av att vara socialt accepterad, att ha 
tilltro till andra människor, till samhället som helhet, till den egna förmågan att 
kunna bidra till samhället i stort och att ha en känsla av tillhörighet till samhället. 
(CDC 2011, refererad i Bremberg & Dalman 2015, s. 13) 

 
Enligt Cullberg (2003) finns också en koppling mellan psykosociala behov och psykiska 
besvär. När de psykosociala behoven inte uppfylls reagerar många med psykisk ohälsa. Det 
kan handla om att tillhöra en grupp, kärlek, uppskattning eller hävdelsebehov. Känslor som 
uppstår kan vara fruktan, ångest, nedstämdhet, förtvivlan, depressivitet som utgör en psykisk 
smärtsignal, vilka är tecken på att patientens inre balans är rubbad. De allra flesta av kroppens 
sjuka och friska funktioner både påverkas av samt har inverkan på den psykiska funktionen, 
vilket betyder att det är av stor vikt att se till personens psykologiska livssituation (Cullberg 
2003). 
Personer som drabbas av en stroke står inför många förändringar, under första veckorna är de 
fysiska problemen i fokus. De psykiska besvären av sjukdomen som först kanske inte syns 
uppenbarar sig ofta efter en tid (Sisson 1998).  

Patientens upplevelse vid stroke 
 
Många som drabbas av stroke överlever och kan även återvända till ett aktivt liv utan att 
behöva hjälp av omgivningen. Stroke är dock en vanlig orsak till allvarliga 
funktionsnedsättningar. Enligt Riksstrokes nationella kvalitetsregister är en femtedel av de 
drabbade tre månader efter insjuknande beroende av andra för att klara vardagsaktiviteter 
(Socialstyrelsen 2009). 
I den akuta fasen av stroke är omvårdnaden i huvudsak fokuserad på den fysiska delen hos 
patienten. Att begränsa skadeutbredning, upprätthålla livsviktiga funktioner och att förebygga 
sekundära komplikationer (Kirkevold 2010).  Den internationella medellängden för akutfasen 
definieras enligt American Heart Association (2010) till 4,9 dagar efter insjuknandet (Lloyd-
Jones et al. 2010). I akutfasen beskriver studien av Backe et al (1996) två huvudkategorier av 
hur patienter uppfattar den första veckan efter insjuknandet. Den första delen handlar om en 
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overklighetskänsla över hur patienter uppfattar sin situation. De beskrev känslor som 
förvirring och en känsla av förändrad kroppsuppfattning. Den andra delen tydliggör att 
patienter blir medvetna om en förändrad livsroll, samt vikten av att som vårdpersonal och 
närstående ge stöd såväl som uppmuntran för återhämtning (Backe et al 1996).   
I en studie av Kirkevold (2002) beskrivs att en patient som har drabbats av en stroke går 
genom fyra faser under det första året efter insjuknandet. Fas ett är direkt efter symtomdebut, 
där beskrivs patientens känsla som bestörtning och fylld av anspänning. I fas två börjar den 
tidiga rehabiliteringen, det fokuseras på mobilisering och att patienten ska återfå fysiskt 
förlorade funktioner. Patienten börjar förstå vad som har inträffat. I fas tre fortsätter 
rehabiliteringen och en återanpassning till hemmet samt det dagliga livet sker. I den sista 
fasen fortsätter patienten med en långtidsanpassning till livet och försöker minimera effekter 
av skadorna efter sjukdomen (Kirkevold 2002).       
 
Enligt en studie av Backe et al (1996) så upplever personer som drabbats av stroke initialt av 
förändringar som kan leda till både fysiska och psykiska trauman. Vidare skildrar Fure (2007) 
i sin studie att stroke upplevs som en katastrof av både patienten och dess anhöriga. Till en 
början är det svårt att ta in vad som hänt och vilka konsekvenser det kan komma att få. 
Patienten är helt utelämnad och beroende av andra (Fure 2007). Löfström och Nilsson (2012) 
beskriver att den drabbade upplever insjuknandet av stroke som något som inträffar plötsligt 
och oväntat, livet förändras på några sekunder. Det leder ofta till en kris och konsekvensen 
blir många gånger så stor att stora delar av tillvaron påverkas, den drabbade tvingas anpassa 
sig till en förändrad livssituation med förluster på olika sätt. Det kan vara både praktiskt och 
fysiskt, men även kognitivt, psykiskt, socialt och existentiell, vilket kan leda till en kris för 
alla inblandade, både patient och närstående (Löfström & Nilsson 2012).  
I Engström et al. 2005 står beskrivet att patienter upplever sin livskris olika beroende på vart i 
hjärnan som skadan sitter. Vidare skriver Cullberg (2003) att krissituation innebär att resurser 
och erfarenheter inte är tillräckliga för att hantera den nya livssituationen. 
Vanliga konsekvenser för en patient som drabbats av stroke är funktionsnedsättningar som 
trötthet, depression, nedstämdhet, smärta, svårigheter att tala, läsa, skriva, svälja och 
minnesvårigheter (Riksstroke 2015). Depression förekommer hos cirka 20-40% hos de 
drabbade, vilket kan medföra fördröjd rehabilitering (Fure 2007; Socialstyrelsen 2009). 
Vidare kan patienten drabbas av restsymtom som till exempel halvsidig förlamning, 
urininkontinens, balansproblem, neglekt, apraxi (Kirkevold 2010) och hjärntrötthet  
(Johansson 2012).   
Engström et al. (2005) menar att personer som drabbats av stroke har en sak gemensamt - 
förutsättningarna för det fortsatta livet har förändrats. 

Problemformulering 
 
I vården ska patienten ses utifrån ett holistiskt perspektiv där alla delar är lika viktiga och det 
är ett måste för att få patienten framåt i rehabiliteringen. Det är en självklar del för 
vårdpersonalen att uppmärksamma den somatiska delen av sjukdomen, men inte lika 
självklart att uppmärksamma den psykiska delen. Detta trots att patienten drabbas psykiskt i 
mycket stor utsträckning. Det är viktigt att sjuksköterskan kan identifiera psykisk ohälsa 
oavsett vart i vårdkedjan patienten befinner sig. För detta krävs kunskap och förståelse för 
patientens egna upplevelser av psykisk ohälsa efter stroke. Det är av vikt att patienten får 
beskriva upplevelsen som är subjektiv, för att främja en personcentrerad vård. 
Det är känt att vid stroke drabbas cirka en tredjedel av depression under det första året, detta 
leder till sämre återhämtning och sämre förmåga till rehabilitering. Om psykisk ohälsa kan 
identifieras i ett tidigt skede så kanske det kan förhindras att allvarliga tillstånd uppkommer. 
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I den akuta fasen ligger fokus på den fysiska funktionen, för att få patienten att stabilisera sig. 
Insikten om vad som hänt och konsekvenserna som följer sker först senare. En avgränsning i 
litteraturstudien har därför gjort där den akuta fasen har exkluderats. 
Det psykiatriska tillståndet depression kommer inte att inkluderas. Det motiveras av den redan 
utbredda kunskapen samt forskning om att detta drabbar patienten. 

 

Syfte 
 
Syftet med denna litteraturstudie var att belysa upplevelser av psykisk ohälsa hos patienter 
som drabbats av stroke - ur ett patientperspektiv. Litteraturstudien har en deduktiv ansats 
utifrån emotionellt-, psykologiskt- och socialt välbefinnande. 
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Metod 
	
Den valda metoden för denna studie är en litteraturstudie. Enligt Forsberg och Wengström 
(2013) så innebär en litteraturstudie att systematiskt söka, kritiskt granska och sammanställa 
litteraturen inom valda områden. Syftet är att åstadkomma en sammanställning av data från 
tidigare genomförda empiriska studier, där resultatet som framkommer kan användas som 
beslutsunderlag i klinisk verksamhet (Forsberg & Wengström 2013). En litteraturstudie enligt 
Polit och Beck (2012) genomförs i nio steg. Niostegsmodellen är fritt översatt samt 
modifierad, se Figur 1. 

 
 
Figur 1. Niostegsmodell för litteraturstudie fritt tolkad, översatt samt modifierad där steg 6 
och steg 7 har bytt plats med varandra (Polit & Beck 2012 sidan 96). 
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Inklusions- och exklusionskriterier 
	
De inklusionskriterier som användes vid databassökningarna var att artiklarna skulle vara 
peer-reviewed, vilket betyder att de är vetenskapligt granskade artiklar (Polit & Beck 2012). 
Artiklarna skulle vara skrivna på svenska eller engelska samt vara av både kvalitativ och 
kvantitativ metod. Studien inkluderade både kvinnor och män. Patienter i sjukhusmiljö, 
hemmiljö samt vårdboende inkluderades.  
Exklusionskriterier som sattes upp var review artiklar, det vill säga artiklar som är en 
sammanställning av kunskap inom ett specifikt område (Polit & Beck 2012). Artiklar som 
behandlar akutfasen av stroke, artiklar som berörde och inriktades mot depressiva tillstånd 
samt artiklar som riktade sig mot personer under 18 år exkluderades. En avgränsning gjordes 
där publicerade artiklar från 1 januari 2006 till 1 januari 2016 användes.  

Litteratursökning	
	
I steg 1 formulerades ett syfte och en frågeställning (Polit & Beck 2012). I steg 2 utsågs 
relevanta sökord utifrån syftet samt vilka databaser som var aktuella (Polit & Beck 2012). 
Databaser som har använts är Cinahl och Pubmed, där Cinahl främst inriktar sig på 
omvårdnad och PubMed täcker både medicin, omvårdnad samt odontologi (Forsberg & 
Wengström 2013). 
Enligt steg 3 söktes potentiellt material fram (Polit & Beck 2012). I Cinahl gjordes sökningen 
i Cinahl Major Headings med sökorden Stroke, Stroke patient och Patient Satisfaction. På 
sökorden Stroke och Stroke patient användes major concept Psychosocial Factors . Tre 
fritextsökningar gjordes på sökorden "patient* satisfaction", "patient* attitudes" och "patient* 
perceptions". Trunkering utökar sökningen och inkluderar alla ändelser som finns på ordet 
”patient” (Polit & Beck 2012). Sökorden söktes var och en för sig i första sökningen. Därefter 
kombinerades sökorden Stroke/Psychosocial Factors OR Stroke patients/Psychosocial 
Factors. Sökorden "patient* satisfaction" OR "patient* attitudes" OR "patient* perceptions" 
kombinerades även i en egen sökning. 
I den slutgiltiga sökningen kombinerades sökorden Stroke/Psychosocial Factors OR Stroke 
patients/Psychosocial Factors AND "patient* satisfaction" OR "patient* attitudes" OR 
"patient* perceptions". 
De booelska operatorena AND och OR används som hjälp till sökningen. Operatorn AND gör 
att sökningen blir smalare mellan de två sökorden. Operatorn OR används för att utvidga 
sökningen, och på så sett ge ett bredare resultat (Forsberg & Wengström 2013). I Pubmed 
användes Medical Subject Headings (Mesh). De aktuella sökorden var Patient Satisfaction, 
Stroke/nursing och Stroke/psychology. Där nursing och psychology är subheadings. 
Begreppen söktes var och en för sig i första sökningen. Därefter kombinerades sökorden 
Stroke/nursing OR Stroke/psychology. I den slutgiltiga sökningen kombinerades sökorden 
Stroke/nursing OR Stroke/psychology AND Patient Satisfaction. Databassökningen 
presenteras i tabell 1. 
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Tabell 1: Databassökning i CINAHL och PubMed. 

Databas	 Sökning	 Sökord	 Antal	träffar	 Urval	1	 Urval	2	 Urval	3	

Cinahl	 S1	
MH-	Stroke/Psychosocial	
Factors	 259	 		 		

	

		 S2	
MH	-	Stroke	
patients/Psychosocial	Factors	 1412	 		 		

	

		 S3	 MH	Patient	Satisfaction	 27	216	 		 		 	
		 S4	 "patient*	satisfaction"	 29651	 		 		 	
		 S5	 "patient*	attitudes"	 21808	 		 		 	
		 S6	 "patient*	perceptions"	 1870	 		 		 	
		 S7	 S1	OR	S2	 1608	 		 		 	
		 S8	 S3	OR	S4	OR	S5	OR	S6	 50345	 		 		 	
		 S9	 S7	AND	S8	 56	 31	 10	 10	
PubMed	 S1	 Patient	Satisfaction	[Mesh]	 67	365	 		 		 	
		 S2	 Stroke/nursing	[Mesh]	 903	 		 		 	
		 S3	 Stroke/psychology	[Mesh]	 4	671	 		 		 	
		 S4	 S2	OR	S3	 5401	 		 		 	
		 S5	 S1	AND	S4	 77	 32	(6)	 1	 1	
Totalt	antal	
valda	artiklar		 		 		 133	 57	 11	

	
11	

 

  ( ) – Siffran inom parantes redovisar antal externa dubbletter 
  - Förklaring av förkortningar: Mesh - Medical Subject Headings. MH- Major Headings.  
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Urval  
 
Urvalet har genomförts enligt Polit och Becks (2012) niostegsmodell med en modifiering där 
steg 6 och 7 bytt plats då det bättre stämde överrens med processen. 

Urval 1 
 
I Steg 4 granskades materialet efter relevans, med fokus på titel och abstrakt (Polit & Beck 
2012). Totalt lästes 133 artiklars titel och abstrakt för att identifiera de som motsvarade syftet 
eller uppfyllde inklusionskriterierna. Totalt inkluderades 57 stycken artiklar som utgjorde 
urval 1.  
 

Urval 2 
 
I steg 5 lästes materialet i sin helhet (Polit & Beck 2012). Det motsvarar urval 2, där lästes de 
57 artiklarna från urval 1 i sin helhet, nu med syfte, metod samt resultat i fokus. Totalt 
exkluderades 46 artiklar. Det var artiklar som enbart behandlade akutfasen, artiklar inriktade 
sig på psykiatrisk diagnos, artiklar som riktade sig mot TIA-patienter, artiklar som ej 
särskiljde på patient och närstående i resultatet samt artiklar som hade inriktning på 
rehabilitering eller medicin. Totalt antal artiklar som inkluderades i urval 2 var 11 stycken.  

Urval 3 
 
Steg 6 innebar att granska materialet kritiskt (Polit & Beck 2012). De 11 artiklar från urval 2 
granskades med hjälp av granskningsmallarna “Guide to an Overall Critique of a Quantitative 
Research Report” och Guide to an Overall Critique of Qalitative Research Report” (Polit & 
Beck 2012). Samtliga 11 artiklar uppfyllde kriterierna och redovisas i en artikelmatris, bilaga 
1. 

Databearbetning 
	
Steg 7 innebar att koda och sammanställa information från artiklarna (Polit & Beck 2012).  
Resultatet i den här litteraturstudien var baserat på 11 artiklar, varav 10 var kvalitativa och en 
var både kvalitativ och kvantitativ. Alla artiklar lästes igenom enskilt av författarna för att 
identifiera data till resultatet, som markerades med en gul överstrykningspenna. Därefter 
lästes artiklarna tillsammans för att säkerställa om innehållet hade tolkats lika och för att 
diskutera samt reda ut funderingar och eventuella feltolkningar.  
I steg 8 analyserades information och sökning efter teman utfördes (Polit & Beck 2012). Alla 
artiklar numrerades och nyckelord markerades med en rosa överstrykningspenna. Utifrån 
studiens syfte och definitionen av psykisk ohälsa sorterades nyckelorden för att skapa teman. 
De fraser, ord och citat som hörde ihop hamnade under samma tema. Därefter analyserades 
materialet deduktivt med utgångspunkt av CDC:s (2011) referensram som behandlar psykisk 
hälsa. Författarna modifierade ramen genom att titta på avsaknad av beskrivna dimensioner. 
De teman som tagits ut stämdes av med ramen och författarna kontrollerade att de 
meningsbärande enheterna stämde överrens med respektive dimension. Materialet sorterades 
under de tre kategorier som modifierats utifrån referensramen.  
I steg 9 sammanställdes och redovisades materialet (Polit & Beck 2012). Resultatet skildrades 
i form av text, figur och diskussion.  
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Forskningsetiska överväganden 
 
I inledningen av den här litteraturstudien har ställning till etiska överväganden tagits för att 
kunna utföra studien på ett etiskt korrekt sätt. Med det innebär att de artiklar som ingår i 
studien antingen har godkänts av en etisk kommitté eller så har etiska överväganden 
tydliggjorts (Polit & Beck 2012). Enligt Forsberg & Wengström (2013) ska inget resultat 
förbises, det anses oetiskt att utelämna artiklar som inte stödjer författarens hypotes eller egen 
åsikt. Vidare skriver Vetenskapsrådet (2011) i sina riktlinjer för god medicinsk forskning att 
fusk och plagiat inte får förekomma. Det kan vara fabricering av data, plagiat, stöld eller att 
inte ange källa. 
I den här litteraturstudien har plagiat undvikits genom användning av primärkällor i 
introduktionen, samt att i de fall sekundärkälla används, har noggranna övervägningar gjorts 
om det var etiskt försvarbart. Citat har kvarstått på originalspråk för att undvika feltolkning 
och lexikon har använts för att säkerhetsställa en korrekt översättning av det engelska språket. 
Litteraturstudiens författare har först läst allt material individuellt och sedan tillsammans för 
att undvika egna tolkningar samt åsikter av texterna. 
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Resultat 
	
Resultatet i den här litteraturstudien baseras på 11 artiklar, varav 10 är kvalitativa och en är 
både kvalitativ och kvantitativ. Artiklar presenteras i en matris (bilaga 1).  

Resultatet belyser upplevelser av psykisk ohälsa hos patienter som drabbats av stroke. Den 
deduktiva ansatsen (CDC 2011) resulterade i de tre kategorierna: Avsaknad av psykologisk 
välbefinnande, Avsaknad av emotionellt välbefinnande och Avsaknad av socialt välbefinnande 
(figur 2).  
 

 
 

Figur 2: Presentation av studiens syfte, samt resultatets kategorier i form av en modifierad 
version av referensramens tre dimensioner kring psykisk hälsa från CDC (2011).  
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Avsaknad av emotionellt välbefinnande 
	
Patienter beskrev återkommande att rädsla påverkade deras liv dagligen. Det var rädsla för att 
få en ny stroke (Moreland et al. 2009; Horne et al. 2014; Martinsen et al. 2015), för 
stigmatisering, att gå utomhus (Horne et al. 2014) och rädsla för att ramla (Reed et al. 2009; 
Moreland et al. 2009; Horne et al. 2014). En patient uttrycker “ […] you’re afraid to fall over. 
The more you’re afraid, the worse it will get” (Reed et al. 2009 s. 20). 
 

[…] alert to any changes in my body at all, you know? Anything, because I think 
now, perhaps this is going to be the big one, you now. (Horne et al. 2014, s. 1129) 
 

De strokedrabbade uttryckte behov av emotionellt stöd (Moreland et al. 2009).  En 
patient upplevde ingen glädje i dagliga livet, kände sig trött, tom och ensam. Det var 
svårt att hitta viljan att gå upp på morgonen för att möta sitt tråkiga och outhärdliga 
liv (Martinsen et al. 2015). Det fanns även beskrivet ett förlorat intresse av att ta 
hand om sin hygien, sitt utseende och sig själv(Thompson & Ryan 2008).  
 

No interest in clothes, no interest in makeup, no interest in hair. Weeks go by that I 
don’t even wash my hair […] I’ve just let myself go completely. (Wife, 57 years 
old, two years and two months poststroke). (Thompson & Ryan 2008, s. 1807) 
 

Patienter uttryckte känslor av frustration (Thompson & Ryan 2008; Moreland et al. 2009; 
Lutz et al. 2011; Nicholson et al. 2013; Horne et al. 2014), ilska (Thompson & Ryan 2008; 
Moreland et al. 2009; Lutz et al. 2011; Jones & Morris 2012), irritabilitet, agitation intolerans, 
(Thompson & Ryan 2008) sorg, förlust och vemod (Lutz et al. 2011).  Frustration och ilska 
var starkt sammankopplat med att inte kunna utföra dagliga rutiner (Thompson & Ryan 
2008), misslyckad färdighetsträning (Horne et al. 2014) och fysisk inaktivitet (Moreland et al. 
2009; Nicholson et al. 2013).  Även överbeskyddande anhöriga bidrog till ökad ilska och 
frustration hos patienterna (Thompson & Ryan 2008). 

 
If he'd (spouse) give me time to let me do some of the things I can do - but then 
he's afraid of me falling...(Wife, 78 years old, three months poststroke). (Thompson 
& Ryan 2008, s. 1806) 
 

Avsaknad av socialt välbefinnande 
	
Patienter beskrev att negativa antaganden från människor runt omkring dem gjorde att de 
ifrågasatte sig själva (Horne et al. 2014). De upplevde rädsla för hur omgivningen såg på dem, 
att strokedrabbade sågs annorlunda och som mindre kapabla och intelligenta (Bourland et al. 
2011). Det ledde till att de kände sig obekväma och oroliga i sociala sammanhang (Bourland 
et al. 2011; Horne et al. 2014). 
 

Monday afternoon I went to see a second grandson play tennis [...] And as I 
approached every eye is on me, and here I am walking with a limp, and have to be 
helped to my seat, and uh, and suddenly I just have the feeling that all of them said, 
"look at that man who is cripple, who is lame and cannot do for himself," and then 
I start crying. ( Bourland et al. 2011, s 444) 
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Patienter uttryckte olust, ovilja och rädsla för att lämna hemmet och vara sociala (Thompson 
& Ryan 2008). De undvek aktiviteter som framkallade rädsla och osäkerhet samt att det 
hindrade dem från att deltaga i saker de ville göra, vara socialt aktiva. ( Horne et al. 2014). 
Några av patienterna undvek under flera år att gå ut, de accepterade ett förminskat socialt liv 
och sänkt socialt självförtroende (Horne et al. 2014). På grund av bristande självförtroende, 
syfte och upplevelsen av hur andra människor såg på dem, höll sig patienterna i ”säkra 
miljöer”, vilket medförde att de blev mer isolerade (Reed et al. 2009). De beskrev en rädsla att 
möta andra människor (Nicholson et al. 2013) samt en rädsla över hur andra människor skulle 
döma dem som beroende (Bourland et al. 2011). 

 
Because  it’s  a  fear.  It’s  a fear  of  facing  people  and that, because of your 
disability. It’s a fear that oh he won’t want to speak to me, he’ll laugh at me and all 
this. (Nicholson et al. 2013, s 1863) 

 
Deras återgång till ett normalt socialt liv och arbetsliv beskrevs hotat på grund av 
konsekvenserna efter stroke (Martinsen et al. 2015). De kände sig obekväma eller generade 
över hur deras stroke hade ändrat dem och det blev ett hinder för deras professionella 
yrkesroll och identitet (Nicholson et al. 2013; Horne et al. 2014). Dessa tankar var svåra att 
hantera och påverkade motivationen att fortsätta framåt med livet (Martinsen et. al 2015).  
Förlorad kontakt med arbetskollegor samt förlust av arbete ledde till minskad social kontakt, 
förlust av meningsfullhet och roll. Det var både arbetsrelaterat och i sociala sammanhang 
vilket lämnade ett tomrum efter sig (Bourland et al. 2011; Reed et al. 2009).  De kände att de 
inte hade någon plats i samhället, tillsammans med deras negativa syn på deras 
funktionsnedsättning gav dem en känsla av utanförskap, de blev separerade från det aktiva 
samhället.  

 
Well it was like being a goldfish in a bowl just looking out and I thought I’m in 
here and people can come and see me. But when you’ve had a stroke people don’t 
want to come and see you and don’t know why it is. All your friends that you’re 
supposed to have never actually come and see you. I don’t know whether it’s the 
disability side it’s embarrassing. ( Reed et al. 2009, s 19)  

Avsaknad av psykologiskt välbefinnande 
	
Patienter uttryckte upplevelser av förändrad och/eller förlorad identitet efter att ha drabbats av 
stroke (Reed et al. 2009; Bourland et al. 2011; Gallagher 2011; Jones & Morris 2012; Horne 
et al. 2014; Tholin & Forsberg 2014). De beskrev det bland annat som en livsändrande 
händelse med förödande effekt på deras liv där de inte längre hade någon kontroll (Reed et al. 
2009). De upplevde en stor förlust (Bourland et al. 2011), uttryckte en oro för att deras liv 
skulle bli meningslöst (Bourland et al. 2011; Martinsen et al. 2015) och kände sig vilsna 
(Bourland et al. 2011). Patienter upplevde även att deras självständighet blev äventyrad 
(Gallagher 2011) tillsammans med förlusten av självtillit ledde det till sorg (Reed et al. 2009) 
samt känslor av rädsla och förtvivlan (Gallagher 2011). En av de drabbade uttryckte: ”[…] 
When you do come home from having stroke you do feel that you are a has-been” (Reed et al. 
2009 s. 21).  
Patienter sörjde sin förlorade självständighet (Bourland et al. 2011) samt ifrågasatte deras 
status som arbetsföra vuxna, vilket ledde till en känsla av förminskat värde. ”I felt a bit 
useless, lost a sense of who I was” (Jones & Morris, s. 276). 
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Patienter hade svårigheter med att hitta en balans som tillät dem att upprätthålla sin 
självständighet samtidigt som de fick sina hjälpbehov uppfyllda. En av patienterna uttryckte: 
”Although you need them there you don’t want them there[…] “ (Jones & Morris, s. 277). 
Anpassning till att bli vårdad orsakade en känslomässig storm (Jones & Morris 2012).	
Patienter ifrågasatte sin identitet, i samband med förlorade förmågor och förminskad 
kompetens så bidrog det till en känsla av ”being a lesser person" (Horne et al. s. 1128). De 
beskrev en stark koppling mellan förändrad identitet och att de inte längre kunde utföra 
uppgifter/aktiviteter som var betydande för deras egen roll (Gallagher 2011). Vidare beskrevs 
deras identitet nära bunden till att kunna utföra vissa saker, som var betydande för dem samt 
identifierades som ett normalt liv och att vara normal. De betonade att det var av stor vikt att 
återfå de personliga förmågorna, vilket var väsentligt både för emotionell och fysisk 
återhämtning (Gallagher 2011).  
Patienter upplevde låg självkänsla, självförakt och frustration när de inte kände sig 
uppmuntrade att utföra aktiviteter de hade svårt med (Thompson & Ryan 2008). De upplevde 
även minskat självförtroende relaterat till att de inte trodde på deras fysiska förmåga (Reed et 
al. 2009). Återkommande var att patienterna kämpade med att försöka förstå deras 
livssituation, även en lång tid efter dem har drabbats av stroke (Martinsen et al. 2015). 
Patienter uppgav sig ha ensamhetskänslor (Tholin & Forsberg 2014) och hade svårt att 
identifiera sig med bilden av en person som drabbats av stroke (Tholin & Forsberg 2014;14). 
De upplevde svårigheter att anpassa sig till förändring och hade bristande självförtroende. 
Samtidigt så upplevde de behov av att kunna acceptera sig själva (Moreland et al. 2009). 
De kände en förlorad kontroll över vad de tilläts att göra, dels från sin egen kropp 
men även från sin familj. 
 

 People control me doing anything, somebody wants to do it for me, which is – it’s 
a bit daunting. (Nicholson et al. 2013, s.1862) 
 

Patienter kände sig beroende av sina anhöriga och med det medförde en känsla av att vara en 
börda (Thompson & Ryan 2008; Moreland et al. 2009; Lutz et al. 2011; Nicholson et al. 
2013).  

I wouldn’t promise I could get out and meet a whole lot of people. I couldn’t 
promise I’ll be there, because it depends on what my husband’s doing. Can he park 
the car, can this, that? And it depends on him getting me there. (Nicholson et al. 
2013, s. 1863) 

 
De kände skuld (Thompson & Ryan 2008; Lutz et al. 2011), skam (Lutz et al. 2011; Jones & 
Morris 2012; Nicholson et al. 2013), att de var en besvikelse för sin familj (Jones & Morris 
2012), ovilja att fråga anhöriga om hjälp, (Lutz et al. 2011; Nicholson 2013) förlorad 
meningsfullhet och identitet (Bourland et al. 2011) när de redogjorde för aktiviteter de inte 
längre kunde utföra (Thompson & Ryan 2008; Bourland et al. 2011) samt att de kände sig 
beroende av att andra utförde saker de gjort själva under hela sitt liv (Thompson & Ryan 
2008; Bourland et al. 2011; Lutz et al. 2011; Jones & Morris 2012). Det gjorde att de kände 
sig frustrerade och beskrev sig själva som lata och värdelösa (Thompson & Ryan 2008). 
 

You know, it’s very humiliating to have to call somebody so you can go to the 
damn bathroom in the middle of the night. Just go to the bathroom. Yeah, that’s 
when you know you’re really screwed up, when you have to call somebody to help 
you out with something that simple, something you take for granted your whole 
life. (Lutz et al. 2011, s. 7)   
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Patienter talade om en inre intensiv påfrestning och den yttrade sig som ilska, ökad irritation 
och stress gentemot anhöriga (Thompson & Ryan 2008; Jones & Morris 2012). ”I think I 
focus all my rage at my situation at my parents…I direct it at them” (Jones & Morris 2012, s. 
276). Det ledde även till utbrott mot anhöriga, där patienterna beskrev sig oförmögna att 
hindra det. Detta förvärrade känslor av skuld och ledde till självförakt (Thompson & Ryan 
2008).   
När patienter jämförde sina liv före och efter stroke (Bourland et al. 2011; Horne et al. 2014), 
upplevde de att de förlorat sin roll, vilket ledde till att de fick sämre självförtroende (Horne et 
al. 2014). De upplevde en orättvisa i och med förändrade roller. Nedsatt/förlorad intimitet 
ökade känslan av skuld och stress inom relationen. Istället för make - maka blev det vårdare – 
vårdtagare (Thompson & Ryan 2008).  
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Diskussion 
 
Syftet med den här litteraturstudien var att belysa patientens upplevelser av psykisk ohälsa 
efter att ha drabbats av stroke. Dessa visade sig vara synliga i många olika situationer och 
sammanhang och gav sig olika uttryck.  Litteraturstudiens författare modifierade CDC (2011) 
referensram som definierade psykisk hälsa genom att titta på avsaknaden av psykisk hälsa 
utifrån de kriterier som fanns beskrivet i ramen. Resultatet som framkom kategoriserades i 
den modifierande ramen ; Avsaknad av emotionellt välbefinnande, Avsaknad av socialt 
välbefinnande samt Avsaknad av psykologiskt välbefinnande.  
Kategorin avsaknad av emotionellt välbefinnande påvisade förändrade känslolägen som till 
exempel rädsla, frustration, ilska och sorg. Avsaknad av socialt välbefinnande handlade om 
social isolering och undvikandet av sociala sammanhang, där det fanns ett starkt samband 
mellan bland annat rädslor och försämrat självförtroende efter stroken. Kategorin avsaknad av 
psykologisk välbefinnande belyste upplevelser av psykisk ohälsa i samband med det 
patienterna beskrev som förändrad identitet. Det var förknippat med förlust av självständighet, 
självtillit, förmågor, förlorad kontroll, och ifrågasättande av status, minskad värde, svårigheter 
med att identifiera sig själva med att drabbats, förlorad meningsfullhet och att inte kunna göra 
sådant de tidigare tagit för givet. 
I diskussionen kommer endast utvalda delar av resultatet att diskuteras vidare, utifrån det 
författarna i den här litteraturstudien anser vara de mest intressanta fynden.  
	

Resultatdiskussion 
 
Det framkom upplevelser av avsaknad av psykologisk välbefinnande i samband med det 
patienterna beskrev som förändrad identitet. Det var förknippat med förlust av självständighet, 
självtillit, förmågor, förlorad kontroll, och ifrågasättande av status, minskad värde, svårigheter 
med att identifiera sig själva med att drabbats, förlorad meningsfullhet och att inte kunna göra 
sådant de tidigare tagit för givet. 
Liknande upplevelser kan till viss del konstateras i en studie med patienter som drabbats av 
Multiple Skleros [MS]. MS är en neurologisk sjukdom som påverkar det fysiska, psykiska 
och det sociala välbefinnandet. Oavsett om den är progressiv eller går i skov medför det 
konsekvenserna på det dagliga livet (Hunt et al. 2014).	 Att drabbas av MS innebär ofta 
funktionsnedsättningar, upplevelse av osäkerhet och försämrad självbild och roll. Patienterna 
med MS beskrev förlust av identitet och förlust av roller vilket ledde till försämrad 
självkänsla och självförtroende på liknande sätt som patienterna som drabbats av stroke 
beskrev. De beskrev också svårigheter med att anpassa sig till förändringen och det faktum att 
det drabbats, samt svårigheter med att bibehålla aktiviteter de tidigare haft (Preston 2014).		
Upplevelse av psykisk ohälsa drabbar inte enbart patienter som drabbats av stroke utan även 
andra patientgrupper, där liknande upplevelser beskrevs i Preston (2014) studie. En sådan 
problematik kan sjuksköterskan stöta på var som helst i vårdkedjan, det är därför av vikt att ha 
kunskap så att dessa patienter fångas upp. Backe et al. (1996) menar att det som sjuksköterska 
innebär att uppmärksamma de små stegen i rätt riktning, ge information och stöd till 
patienten. 
 
I kategorin avsaknad av socialt välbefinnande framkom att patienter undvek att vara socialt 
aktiva då det framkallade en rädsla och osäkerhet. De undvek under flera års tid att gå ut, 
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accepterade ett förminskat socialt liv och ett sänkt socialt självförtroende. Tillsammans med 
en negativ syn på sin funktionsnedsättning gav det dem en känsla av utanförskap. De 
upplevde även rädsla för hur andra människor såg på dem och i samband med ett sänkt 
självförtroende, ledde det till att de inte vågade gå ut. Detta styrks i en studie av Northcott & 
Hilari (2011) som undersökte patienters sociala status ett år poststroke. Patienterna upplevde 
att aktiviteter som tidigare hade stärkt deras självförtroende och status, nu gav dem en motsatt 
effekt. Socialisering med vänner kändes mindre lockande poststroke, speciellt hos patienter 
som hade betydande restsymtom. Sociala sammankomster som tidigare hade upplevts som 
trevliga, medförde poststroke en tilltagen stress och ökade patienternas medvetenhet av deras 
svårigheter. Det gjorde att de ville isolera sig från det sociala samhället (Northcott & Hilari 
2011). Att tidigt i återhämtningsprocessen fånga upp dessa patienter kan göra att de vågar 
lämna den säkra miljön och få ett mer aktivt socialt liv. Det påvisas även i en studie av Pringle 
et al. (2013). De beskriver en process i tre steg, från att patienten lämnar sjukhuset till att 
börja återknyta med sitt tidigare sociala liv. Studien visade att när patienten återupptog sina 
tidigare sociala roller och försökte utföra de aktiviteter de tidigare hade uppskattat, ökade 
känslan av att få ett normalt liv igen samt att stärka sitt självförtroende (Pringle et al. 2013).  
Vidare visade en studie av Brunborg & Ytrehus (2013), som undersökte de strokedrabbades 
sociala situation tio år efter insjuknandet, att ett bra socialt nätverk av vänner och anhöriga var 
av stor vikt för den drabbades välbefinnande. Vidare visade det sig att många av patienterna 
beskrev att de hade meningsfulla hobbys som gjorde att de interagerade med andra 
människor. De betonade även att det sociala nätverket var en mittpunkt och som ett forum för 
meningsfulla aktiviteter (Brunborg & Ytrehus 2013).  
Intressant är att det finns en signifikant skillnad kring patientens upplevelse av socialt 
välbefinnande, där åren poststroke verkar ha betydelse. Önskvärt vore att sjuksköterskan 
skulle kunna hjälpa patienten att nå dit på en kortare tid. Enligt Cullberg (2003) reagerar 
många med psykisk ohälsa när de psykosociala behoven inte uppfylls. Genom att motivera 
och stödja patienten i riktning mot socialt välbefinnande, kan den psykiska hälsan stärkas och 
ohälsa hållas borta. 
 
Kategorin avsaknad av emotionellt välbefinnande visade att patienter förlorade intresse för att 
ta hand om sig själv och sin kropp.  De kände ingen glädje i vardagen och upplevde livet som 
outhärdligt. De uttryckte även behov av emotionellt stöd. I en studie av Eilertsen et al. (2010) 
påtalade patienterna hur deras vardag förändrades efter att ha drabbats av stroke. De kände sig 
trötta och tomma på energi och entusiasm, även lättare vardagssysslor var mödosamma att 
utföra (Eilertsen et al. 2010; Donnellan et al. 2013). Vidare beskrevs det hur patienterna med 
tiden lärde sig att leva med sin sjukdom och de hittade glädjeämnen i livet. De upplevde en 
ökad medvetenhet om vad som var betydande i deras liv. Patienterna insåg att deras liv hade 
tagit en oönskad vändning, men de blev samtidigt mer medvetna om de möjligheter som den 
nya situationen gav dem (Eilertsen et al. 2010). Enligt Bowling (2001) är den upplevda hälsan 
nära förknippat med livskvalitet. För att uppnå livskvalitet och hälsa fordras ett samspel 
mellan psykiska, sociala och fysiska funktioner. Det innefattar även välbefinnande, 
tillfredställelse med livet, roller och relationer. Cullberg (2003) menar om inte patienten har 
en balans i livet, upplevs det som minskad livskvalitet och psykisk ohälsa i form av 
tomhetskänslor, uppgivenhet och kraftlöshet. Enligt Eilertsen et al. (2010) var det när 
patienterna fick ökad tillfredsställelse i sin tillvaro samt nya lärdomar över sina liv och 
sjukdomen, kände de sig mer emotionellt stabila.  
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Metoddiskussion 
	
Metoden som använts i den här litteraturstudien var Polit och Becks (2012) niostegsmodell. 
Den modifierades genom att steg 6 och steg 7 bytte plats, där kvalitetsgranskning av artiklarna 
gjordes innan kodning och sammanställning av information utfördes. Databaserna som 
användes var CINAHL och PubMed, dessa innehåller ett stort antal artiklar inom 
omvårdnadsforskning. Det skulle kunna vara en svaghet att bara två databaser använts, då 
risken finns att relevanta artiklar fallit bort. Databaserna valdes ut på grund av att PubMed (en 
version av Medline) anses vara en bred databas som både täcker medicin samt omvårdad, 
medan CINAHL är specialiserat på omvårdnadsforskning, samt att den innehåller artiklar som 
inte finns i Medline (Forsberg & Wengström 2013). En diskussion fördes kring att använda 
databasen PsycInfo, men förkastades då troligtvis övervägande artiklar som berörde 
psykiatriska tillstånd skulle framträda. 
Sökord identifierades utifrån litteraturstudiens syfte. Från början användes sökordet "patient 
experience" som förväntades kunna ge ett bra sökresultat. Dock fanns en problematik i att 
patientens upplevelse och perspektiv inte hade någon exakt engelsk översättning. Utfallet av 
sökningen gav irrelevanta artiklar, som berörde erfarenheter kopplat till stroke, snarare än 
upplevelser. Dessa svarade inte på syftet eftersom upplevelse av psykisk ohälsa inte var 
synlig. För att täcka in patients upplevelse användes sökorden MH Patient Satisfaction, 
"patient* satisfaction", "patient* attitudes" samt "patient* perceptions". Asterisk användes 
för att utöka sökordet med ändelse, vilket gav ytterligare relevanta artiklar.  
Till viss del fick olika sökord användas i databaserna, på grund av att de inte använder sig av 
samma huvudtermer.  
 
Det visade sig under arbetes gång att det valda området var mycket omfattande och hade med 
fördel kunnat begränsas tidigare i processen.  Detta genererade ett resultat som är mer ytligt 
än ingående. Svagheten blir att risken finns att upplevelse av psykisk ohälsa missas i olika 
kontext och vid olika restsymtom. Studien kunde med fördel ha specificerats på ett visst 
kontext eller ett visst restsymptom, då hade den sannolikt blivit mer djupgående. 
I urvalsprocessen har en del artiklar valts ut trots att syftet inte helt stämt överrens med 
litteraturstudiens. Dock har artiklarnas resultat behandlat patientens upplevelser av psykisk 
ohälsa efter stroke och eftersom både titel samt sammanfattning lästes för att identifiera 
artiklar har dessa blivit aktuella.  
En avgränsning gjordes där akutfasen valdes bort, dock visade det sig vara svårt att hitta en 
allmänt vedertagen definition på akutfas. Därför fick författarna manuellt plocka bort artiklar 
som berörde akutfasen i resultatet. Det anses dock inte ha påverkat slutresultatet.  
En möjlig svaghet i litteraturstudiens resultat kan vara att ingen begränsning gällande 
tidsintervall poststroke gjordes. Dock sågs ingen signifikant skillnad gällande upplevelse av 
psykisk ohälsa vare sig det gällde månader eller år poststroke av de artiklar som utgjorde 
litteraturstudiens resultat.   
I huvudsak användes kvalitativa artiklar då de var mer fokuserade på berättelsen kring 
patientens upplevelse av psykisk ohälsa och stämde därmed bättre överens med 
litteraturstudiens syfte. De kvantitativa artiklar som identifierades behandlade till största del 
depressiva tillstånd och var därmed inte aktuella. Enligt Forsberg och Wengström (2008) 
skulle kvantitativa artiklar kunna medföra ytterligare ett perspektiv då det ofta omfattar större 
patientgrupper och har ett annat förhållningsätt. 
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Klinisk betydelse 
	
Stroke är en av de vanligaste sjukdomarna i Sverige som sjuksköterskan stöter på under hela 
vårdkedjan. Det är av stor vikt att sjuksköterskan har stor kunskap kring hur psykisk ohälsa i 
samband med stroke kan yttra sig, varför de uppstår och i vilka situationer de kan uppkomma. 
Genom att identifiera och uppmärksamma patienter med psykisk ohälsa i tid, kan det leda till 
en lägre risk för mer allvarlig psykisk ohälsa i samband med stroke.  
Med den här litteraturstudien kan sjuksköterskan få en bredare kunskap och vägledning kring 
patientens upplevelse av psykisk ohälsa poststroke, vilka områden det berör, hur det visar sig 
och hur patienten påverkas. 

Förslag på fortsatt forskning 
 
Resultatet visar att upplevelse av psykisk ohälsa efter stroke är vida förekommande. 
Patienterna beskrev ett behov av emotionellt stöd och att kunna acceptera sig själva. Detta 
utgör underlag för fortsatt forskning inom området, att undersöka hur sjuksköterskan bäst kan 
ge stöd för att möta dessa behov. Men även hur patienter upplever att dessa behov tillgodoses 
idag.  
Återkommande i litteraturstudiens resultat var att patienterna var socialt isolerade. Det kan 
därför vara relevant att forska kring hur sjuksköterskans kan arbeta för att motverka detta.   
Sådana kartläggningar skulle kunna medföra ökad kunskap hos sjuksköterskan. Den 
kunskapen kan användas som redskap för att minska den psykiska ohälsan poststroke samt 
därmed den vanliga utvecklingen av allvarliga psykiatriska tillstånd som depression.  

Slutsats 
	
Litteraturstudien visade att patienter upplevde psykisk ohälsa efter stroke.  I de olika 
dimensionerna av psykisk ohälsa fanns upplevelser som visade på avsaknad av emotionellt, 
psykologiskt och socialt välbefinnande.  
De gjorde sig synliga i form av rädslor, frustration, ilska, försämrat självförtroende, 
förlorad/förändrad identitet, förlorad kontroll och social isolering. Patienter upplevde att den 
psykiska ohälsan hamnade i skymundan då fokus låg på den fysiska rehabiliteringen. 
Konsekvensen av besvären kopplas ihop med försämrad motivation och återhämtning. Det 
centrala för sjuksköterskan är att identifiera, uppmärksamma och möta dessa upplevelser av 
psykisk ohälsa i ett tidigt skede. 
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Titel 
Årtal 

 
Syfte 

 
Metod 

 

 
Resultat 

 

1. Nicholson, S. L., Donaghy, M.,  
Johnston , M., Sniehotta , F. F., 
van Wijck, F. Johnston , D.,  
Greig ,C., McMurdo, M. E. T. & 
Mead, G. 
--- 
A qualitative theory guided 
analysis of stroke survivors’ 
perceived barriers and facilitators 
to physical activity 
--- 
2013 

Syftet var att undersöka stroke-
överlevares upplevda barriärer och 
främjande faktorer till fysisk 
aktivitet. 

Kvalitativ metod.  
Semistrukturella intervjuer 
användes. 
Strategiskt urval. 50 personer från 
en tidigare studie uppfyllde 
inklusion och exklusionkriterierna. 
Slumpmässigt valde datorn ut 10 
deltager. Enskilda planerade 
intervjuer genomfördes med dessa.   
Ytterligare 3 valdes ut på samma 
vis för att genomföra 
kontrollintervjuer för att 
säkerhetsställa att ingen ny 
information kom fram.  
Totalt deltog 13 personer (5 män 
och 8 kvinnor).  

Resultatet visar på vilka hinder och 
främjande faktorer som finns för 
fysisk aktivitet efter stroke. Bland 
annat känslor, sociala aspekter, 
självuppfattning/självförtroende, roll, 
identitet. 
Annat som framkom var rädsla för att 
möta andra människor på grund av 
funktionsnedsättningen. Att stroken 
ändrat dem, vilket blev ett hinder för 
roll/identitet. De upplevde förlorad 
kontroll. 
Känsla av vara en börda, beroende av 
andra. 

2. Jones, L. & Morris, R. 
--- 
Experiences of adult stroke 
survivors and their parent carers: a 
qualitative study 
--- 
2012 

Att undersöka erfarenheterna 
bland vuxna stroke-överlevare och 
deras föräldrar som vårdare.  

Kvalitativ, fenomenologisk analys. 
Strategiskt urval, där 
deltagare rekryterades genom att 
det annonserades hos en 
organisation för yngre 
strokedrabbade. 17 deltagare (6 
strokedrabbade, 11 föräldrar). 
Inget bortfall. 
En pilotstudie gjordes och därefter 
genomfördes semistrukturerade 
intervjuer. 
 
 

Resultatet visade att alla deltagare 
upplevde intensiva känslor över 
vårdsituationen.  
De strokedrabbade upplevde en 
utmaning att gå från självständighet 
till att inte känna sig lika mycket 
värda, och upplevde en känsla av 
förlorad identitet.  
De kände sig beroende av andra,  
Fokuserade sig ilska mot anhöriga. 
Anpassningen till att bli vårdad var 
svår, framkallade känslor av skam, 
besvikelse gentemot familj.   
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3. Reed, M., Harrington, R., 
Duggan, A. & Wood, V.A. 
--- 
Meeting stroke survivors’ 
perceived needs: a qualitative 
study of a community-based 
exercise and education scheme 
--- 
2009 

Att undersöka stroke-överlevares 
behov, samt deras uppfattning 
hurvida en studiecirkel med 
tränings - och utbildnings plan 
kunde möta dessa behov.  
 
 

Kvalitativ, fenomenologisk. 
Strategiskt urval, från en grupp 
strokedrabbade som skulle 
medverka i en ny studiecirkel.  
Semistrukturerade intervjuer 
användes.  
12 deltagare.  
Inget bortfall förekom. 

Resultatet visade att de 
strokedrabbade beskrev att deras 
stroke hade en förödande effekt på 
deras liv och de delade in sina liv i 
före och efter stroke. De sörjde sin 
förlorade självständighet, självtillit 
och kontroll. Förlorande av roller,  
förändrad identitet, rädslor, brist på 
självförtroende och om hur 
upplevelse av hur andra såg på dem 
ledde till isolering.  

4. Dawn Moreland, J., DePaul, V.G.,  
Dehueck, A. L., Pagliuso, S. A., 
Yip, D. W. C.,  Pollock.,  B. J. & 
Wilkins, S. 
--- 
Needs assessment of individuals 
with stroke after discharge from 
hospital stratified by acute 
Functional Independence Measure 
score 
--- 
2009 

Syftet med studien var att på ett 
systematiskt och heltäckande sätt 
identifiera behov, barriärer och 
främjande faktorer hos individer 
som vårdats på sjukhus för sin 
stroke. 
 

Kvantitativ/kvalitativ, en 
kohortstudie. Strategiskt urval. 
285 tilltänkta, där 209 patienter 
genomförde hela processen. 76 
stycken i bortfall.  
Patienter som vårdats för akut 
stroke och som uppfyllde 
inklusionskriterierna, deltog. Två 
metoder användes för att samla in 
information; semistrukturerad 
intervju och en omfattande sluten 
enkätundersökning. Data samlades 
in vid tre olika tillfällen.  

Studien visade att de vanligaste 
hindren efter en stroke var fysiska 
funktionshinder och känslomässiga 
problem. 
Till exempel rädsla för att ramla, 
frustration/ilska. De uttryckte behov 
av emotionellt stöd o behov av att 
kunna acceptera sig själv. 
Svårigheter med att anpassa sig till 
förändringen. 
Beroendekänslor o känsla över att 
vara en börda mot anhöriga.  
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5. Tholin, H. & Forsberg, A. 
--- 
Satisfaction with care and 
rehabilitation among people with 
stroke, from hospital to 
community care 
--- 
2013 

Att undersöka hur personer som 
drabbats av stroke upplevde deras 
vård, rehabilitering, stöd och 
delaktighet från sjukhus till 
kommunal vård.  

Kvalitativ studie. Strategiskt urval. 
16 deltagare tillfrågades, där 9 
sedan deltog. Ytterligare 2 
rekryterades därefter. 
Slutligen deltog 11 patienter (5 
kvinnor, 6 män).  
Intervjuer baserat på nationella 
riktlinjer om strokevård, det var 
öppna frågor som kompletterades 
med följdfrågor. 

Det framkom att vissa patienter 
saknade psykosocialt stöd under 
sjukhusvistelsen. Det visade även att 
de strokedrabbade upplevde en 
känsla av ensamhet samt att de hade 
svårt att acceptera att de hade 
drabbats av stroke. 
De uppgav även en förändrad 
identitet.  

6. Lutz, B.J., Young, M. E., Cox, J. 
K., Martz,C. & Creasy, K.R. 
--- 
The Crisis of Stroke: Experiences 
of Patients and Their Family 
Caregivers 
--- 
2011 

Syftet med den här studien var att 
utforska behoven hos de stroke-
drabbade och deras familje-
vårdare när de flyttades över från 
akut vård till inneliggande 
rehabiliterande vård och slutligen 
till hemmet.  

Kvalitativ studie, grounded theory. 
Strategiskt urval. Rekrytering från 
ett rehabiliteringscenter för 
strokepatienter.  
39 tillfrågade varav1 bortfall blev 
slutligen 38 deltagare. 
Halvstrukturerade intervjuer 
användes.  

I resultatet framkommer tre faser som 
beskriver patienternas erfarenheter av 
att drabbas av stroke. De beskriver en 
känsla av förlorad kontroll och 
självständighet samt att de började 
inse de långsiktiga effekterna på 
deras funktionella status. De 
upplevde beroendekänslor. De kände 
skuld skam och kände ovilja att fråga 
anhöriga om hjälp. 
 

7. Thompson, H.S. & Ryan, A. 
--- 
The impact of stroke 
consequences on spousal 
relationships from the 
perspective of the person with 
stroke 
--- 
2008 

Syftet med den här studien var att 
undersöka strokens konsekvenser 
och påverkan på make/maka-
relationen. Från ett 
patientperspektiv.  

Kvalitativ.  
Strategiskt urval. Deltagare 
rekryterade från the Stroke Nurse 
Specialist Register. 
18 tillfrågade, bortfall 2 stycken. 
16 deltagare deltog.  
Studiens genomfördes med 
djupintervju - ansikte mot ansikte.  

Resultatet visade på benägenhet för 
ilska och irritabilitet, frustration, 
förlust av roll, förlust av identitet, 
sänkt självkänsla, minskad 
socialisering  
Förlorat intresse för utseende och 
hygien. Undvikande att lämna 
hemmet. Beroendekänslor.  
Orättvisa i ändrat förhållande. Känsla 
av stress o skuld inom relation.  
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8. Horne, J., Lincoln, B. N., Preston, 
J. & Logan, P. 
--- 
What does confidence mean to 
people who have had a stroke? – 
A qualitative interview study 
--- 
2014 

Att undersöka betydelsen av 
självförtroende hos 
strokedrabbade efter en stroke, för 
att samla information till 
utveckling av ett mätinstrument.  

Kvalitativ. Strategiskt urval.  
10 deltagare valdes ut från en 
tidigare randomiserad studie. Inget 
bortfall.  
Semistrukturerade intervjuer samt 
två pilotintervjuer genomfördes.  

Sex teman togs fram i resultatet. 
Förlust av identitet, rädsla, brist på 
självförtroende i sociala 
sammanhang, ifrågasättande av sin 
roll, hantera färdigheter samt 
attityder och ”tro på sig själv”. 

9. Martinsen, R., Kirkevold, M. & 
Sveen, U. 
--- 
Young and midlife stroke 
survivors' experiences with the 
health services and long-term 
follow-up needs 
--- 
2015 

Syftet med studiens var att 

undersöka unga och medelålders 

strokedrabbades erfarenheter av 

hälso-och sjukvården samt att 

identifiera långsiktiga behov hos 

dem.  

Kvalitativ. Strategiskt urval med 
maximal variation. 16 deltagare. 8 
av deltagarna rekryterades från en 
tidigare studie, de andra 8 svarade 
på annons på National Stroke 
Foundations website.  
Inget bortfall. Två djupintervjuer 
genomfördes där deltagarna 
uppmuntrades till att ge 
fördjupande berättelser.  

Resultatet visade bland annat att det 
fokuserades på den fysiska hälsan 
men inte till den psykiska hälsan. 
Många deltagare talade om oron att 
deras liv skulle bli meningslöst, samt 
att deras stroke hotade deras återgång 
till ett normalt socialt/arbetsliv. Det 
skapade stor stress och påverkade 
motivationen. 
De uppgav rädsla för ny stroke och 
hade svårt att förstå den nya 
livssituationen även lång tid efter 
stroke.  
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10. Bourland, R.L.E., Neville, A.M. 
& Pickens, D. N. 
--- 
Loss, Gain, and the Reframing of 
Perspectives in Long-Term Stroke 
Survivors: A Dynamic Experience 
of Quality of Life 
--- 
2011 

Syftet med denna studie var att 

förstå den upplevda livskvaliteten 

hos 6 långtidssjuka 

strokepatienter.   

Kvalitativ. Snöbollsurval, där 
information om studiens spreds 
mellan den lokala stroke- 
supporten och samhället. 6 
deltagare. Inget bortfall. 
2 intervjuer genomfördes. 1:a 
utgick från strukturerade öppna 
frågor om livskvalitet. Den andra 
intervjun byggde på frågor som 
uppkommit efter den 1:a intervjun, 
samt från material som deltagaren 
skrivit ner i sina dagböcker. 
 

Resultatet visade på att deltagarna  
upplevde rädsla för hur omgivningen 
såg på dem, att de såg på 
strokedrabbade annorlunda och som 
mindre kapabla och intelligenta.  
Det visade även på minskad social 
kontakt och förlust av roll.  
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11. Gallagher, P. 
--- 
Becoming normal: A grounded 
theory study on the emotional 
process of stroke recovery 
--- 
2011 

Syftet med denna studie var att 

undersöka den emotionella 

processen vid återhämtning av 

stroke, den personliga 

erfarenheten som de 

strokedrabbade upplevde.  

Kvalitativ. Grounded theory. 
Strategiskt urval med variation av 
stroketyper och ålder på 
personerna.  
9 deltagare. Inget bortfall.  
Ostrukturerade intervjuer. Inför 
studien gjordes en litteraturstudie 
av ämnet för att få en överblick av 
nuvarande kunskap. 

Svårigheter till insikt med att stroke 
inte kommer att försvinna, att välja 
att tillfriskna och att jobba med att bli 
återställd.  
Upplevelse av förändrad identitet, 
minskad självständighet 
De beskrev ett samband mellan 
förändrad identitet och att de inte 
längre kunde utföra 
uppgifter/aktiviteter som var 
betydande för deras egen roll. 


