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Abstrakt 
 
Bakgrund: Stroke är en av Sveriges stora folksjukdomar och är den tredje vanligaste 
dödsorsaken, samt leder ofta till allvarliga funktionsnedsättningar. Med rätt 
rehabiliteringsåtgärder i tidigt skede kan den skadade hjärnvävnaden återfå sin funktion. 
Rehabiliteringen har för avsikt att vara patientcentrerad. Syfte: Syftet med denna 
litteraturöversikt var att belysa patienters erfarenheter av rehabiliteringsprocessen efter en 
stroke. Metod: Studien är en litteraturöversikt där 14 kvalitativa artiklar analyserades och 
sammanställdes till ett resultat. Resultat: Den generella åsikten bland patienter förefaller att 
återgå till, ett för dem, normalt och självständigt liv. Motivation sågs som en viktig faktor för 
en lyckad rehabilitering. Brister i att involvera patienten i sin vård samt brister i information 
och kommunikation var alla faktorer som utgör hinder för en lyckad rehabilitering. 
Diskussion: Resultatet tyder på att patienter behöver utbildning i sin sjukdom. 
Kunskapsbrist hos sjuksköterskan eller kognitiva funktionsnedsättningar hos patienten kan 
vara möjliga anledningar till den bristande informationen. Bristande samarbete mellan 
sjukvårdspersonal, tidsbrist, hög arbetsbelastning, olämplig arbetsmiljö samt bristande 
personalresurser kan utgöra hinder för patientcentrerad vård, där patientens delaktighet 
förbises. Slutsats: Med ett patientcentrerat förhållningssätt där patienten är delaktig i sin 
vård, samt tydlig och adekvat information med samtida stöd från sjuksköterskan, leder till 
framgång i rehabiliteringen efter en stroke.  
 
Nyckelord: Erfarenheter, Litteraturöversikt, Patientperspektiv, Rehabilitering, Stroke.  
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1. Introduktion     
 

Stroke räknas numera till en av Sveriges stora folksjukdomar (Socialstyrelsen, 2011). Det är 

den tredje vanligaste orsaken till dödsfall och leder ofta till allvarliga funktionsnedsättningar 

(Wergeland, Ryen & Ødegaard-Olsen, 2011, s. 259). Vidare beskriver Socialstyrelsen (2011) 

att rehabiliteringsinsatser bör påbörjas så tidigt som möjligt för att öka möjligheterna för 

patienten att återfå viktiga funktionsförmågor.      

2. Bakgrund 

 
2.1 Stroke 
 

Stroke är ett samlingsnamn för hjärninfarkt och hjärnblödning. Vid en stroke skadas 

hjärnans nervvävnad då blodtillförseln försämras. Bristen på blodtillförsel orsakas av 

antingen en blodpropp (hjärninfarkt), eller en bristning i något blodkärl i hjärnan eller på 

hjärnans yta (hjärnblödning). Detta är ett livshotande tillstånd där den drabbade behöver 

omedelbar vård i syfte att reducera risken för allvarliga hjärnskador. Varje år insjuknar runt 

30 000 människor i Sverige i stroke och är därmed den sjukdomsgrupp som upptar flest 

vårdplatser på sjukhus. Antalet drabbade ökar troligen till följd av att den äldre 

befolkningen blir allt större (Ericson & Ericson, 2015, s. 241, 243). 

2.3 Symtom 
 
Symtomen vid stroke uppkommer ofta plötsligt, och oftast utan smärta. De vanligaste 

symtom som kan vara enkla att känna igen är paralys (förlamning) i extremiteter eller 

ansikte, samt talsvårigheter. Förlust av syn eller känsel är andra vanliga symtom (Terént, 

2007, s. 22). Vidare beskriver Wergeland, Ryen och Odegaard- Olsen (2011, s. 261) att 

kognitiv svikt och psykiska förändringar är andra symtom som kan uppkomma. Carlsson 

och Björk-Brämberg (2014, s. 451) beskriver att de symtom eller de konsekvenser stroken 

medför, beror på var i hjärnan skadan uppstår. Stroke benämns som den vanligaste orsaken 

till afasi, vilket kan yttra sig i tal och skrivsvårigheter samt svårigheter att förstå tal och 

skrift. 
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2.4 Riskfaktorer 
 
Det finns ett flertal faktorer som påverkar risken för att drabbas av stroke. Högt blodtryck 

anses vara den mest allvarliga och vanligast förekommande av de bakomliggande 

faktorerna. Högt blodtryck bidrar till att åderförkalkningsprocessen (att fett ansamlas i 

blodbanan) påskyndas, och att hjärnans blodkärl förtunnas. Höga blodfetter, diabetes samt 

rökning är ytterligare faktorer som bidrar till ökad risk att drabbas av stroke (Asberg et al., 

2010; Ericson & Ericson, 2015, s. 241). Vidare beskrivs att även stigande ålder har stor 

betydelse för insjuknandet, detta blir särskilt påtagligt vid en ålder på över 75 år (Ericson & 

Ericson, 2015, s. 241).       

                                                                                                                    
2.5 Rehabilitering 
 
Socialstyrelsen (2010) definererar begreppet rehabilitering som “insatser som ska bidra till att 

en person med förvärvad funktionsnedsättning, utifrån dennes behov och förutsättningar, 

återvinner och bibehåller bästa möjliga funktionsförmåga samt skapar goda villkor för ett 

självständigt liv och ett aktivt deltagande i samhällslivet”. 

Positiva resultat kan ses då rehabiliteringsprogrammet inleds redan i den akuta fasen av en 

stroke. Förbättring av tillståndet kan pågå flera år efter insjuknandet, vilket gör långsiktig 

rehabilitering önskvärt. Med rätt rehabiliterande behandling i ett tidigt skede kan den 

skadade hjärnvävnaden (den så kallade penumbrazonen), återfå sin vitalitet och funktion. 

Intensiv träning i samband med rehabiliteringsåtgärder påskyndar denna process. För att 

rehabiliteringen ska ge största möjliga effekt bör hjärnan utsättas för ett varierat impulsflöde. 

Det är därför viktigt med fysisk träning där hela kroppen engageras. Miljö är en viktig faktor 

för framgång i rehabiliteringen. Personlig motivation är möjligen den mest avgörande 

faktorn för framgångsrik rehabilitering. Gruppövningar och (positiva) sociala kontakter är 

därför värdefulla då social isolering ses som negativt i rehabiliteringsprocessen (Ericson & 

Ericson, 2015, s. 257–258).        

Individer som drabbats av stroke bör vårdas på en särskild stroke-enhet där personalen 

utgörs av ett specialistutbildat multidisciplinärt vårdteam (Socialstyrelsen, 2011).  
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Trots den insikten beskriver Theofanidis och Gibbon (2016) att sjukhusvården fokuserar på 

snabb stabilisering av patienten för att sedan skicka patienten vidare till rehabilitering. 

Sisson (1998) belyser att sjuksköterskan bör bli bättre på att undersöka patientens mentala 

status innan påbörjandet av ett rehabiliteringsprogram. Att inte undersöka patientens 

mentala status kan medföra att patienten inte är kapabel att genomföra det tilltänkta 

rehabiliteringsprogrammet vilket kan medföra att det tänkta resultatet inte uppnås. Detta 

misslyckande kan i sin tur få konsekvenser såsom att patienten inte klarar av att återvända 

till arbetslivet och ett socialt fungerande liv. En mental statusbedömning skulle på så vis ge 

värdefull information om personens förmåga att utföra det planerade 

rehabiliteringsprogrammet. Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU, 

2015) beskriver att fortsatt rehabilitering i hemmiljön av det interdisciplinära vårdteamet 

bidrar till att färre avlider eller måste ha hjälp med vardagliga behov/aktiviteter i det dagliga 

livet. Detta medför kortare vårdtider på sjukhuset än vid traditionell rehabilitering då 

patienten kan skrivas ut i ett tidigare skede. Tyvärr har det visat sig att flera av sjukhusen i 

landet inte använder sig av denna metod, som troligen också är kostnadseffektiv. Vidare 

beskriver Wergeland, Ryen & Ødegaard- Olsen (2011, s.281) att ett nära samarbete med 

patienten och personalen i tidigt skede inom den kommunala hälso- och sjukvården som 

senare ska överta vården, är viktigt för att övergången från slutenvård till öppenvård ska 

fungera så bra som möjligt.       

2.6 Patientens delaktighet  
 

I vården omfattas patienten av “patientlagen” (SFS 2014:821), 1 §, som syftar till att “inom 

hälso- och sjukvårdsverksamhet stärka och tydliggöra patientens ställning samt till att främja 

patientens integritet, självbestämmande och delaktighet”. I patientlagen beskrivs även att 

information ska individanpassas, samt att den som ger informationen ska försäkra sig om att 

mottagaren förstått den givna informationen. Skriftlig information kan behövas, beroende på 

patientens förutsättningar, och ges även då patienten själv önskar. 
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Vidare beskrivs att: 

“Hälso- och sjukvården ska så långt som möjligt utformas och genomföras i 
samråd med patienten. En patients medverkan i hälso- och sjukvården genom 
att han eller hon själv utför vissa vård- eller behandlingsåtgärder ska utgå från 
patientens önskemål och individuella förutsättningar. Patientens närstående 
ska få möjlighet att medverka vid utformningen och genomförandet av vården, 
om det är lämpligt och om bestämmelser om sekretess eller tystnadsplikt inte 
hindrar detta” (SFS 2014:821, 5 §).       

 
2.7 Sjuksköterskans roll vid strokevård 
 
Sjuksköterskor möter strokedrabbade patienter både inom slutenvård och inom öppenvård. 

De åtgärder som sjuksköterskan vidtar för att hjälpa patienten beror på de bortfall stroken 

medfört, samt i vilken grad de påverkar patientens funktionsnivå. För att rehabiliteringen av 

strokepatienter ska lyckas krävs ett gott samarbete mellan de olika vårdprofessionerna. 

Patientens egen målsättning är avgörande för vad som kan uppnås. (Wergeland et al., 2011, 

s.259–260).  Vidare bör sjuksköterskan i samtal med strokepatienter, som drabbats av till 

exempel afasi, skapa en lugn och trygg miljö, se till att det finns gott om tid, samt ha 

tålamod. Detta är förutsättningar för att skapa ett meningsfullt samtal då patienter med 

stroke enkelt blir distraherade, samtidigt som deras energi förbrukas på ångest och 

frustration som istället kan användas till rehabiliteringen. Samtalet bör fokuseras på 

situationen här och nu, behandla en sak i taget, samt undvika att hoppa från ett ämne till ett 

annat, eftersom patienter med afasi kan ha svårigheter att uppfatta vad som sägs (Wergeland 

et al., 2011, s.280–281). Vidare beskriver Esmaeili, Cheraghi och Salsali (2014) att 

sjuksköterskorna upplever att deras vårdrelaterade kunskap och praxis inom strokevård är 

föråldrad, vilket är ett betydande hinder för applicerandet av en patientcentrerad vård.  

2.8 Teoretisk anknytning 
 

Rehabiliteringen har för avsikt att vara patientcentrerad och baseras på patientens önskemål 

(Wergeland et al., 2011, s. 269). 
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Mead och Bower (2002) definierar patientcentrerad vård som: 

• Att se till hela människan och ta hänsyn till fysiska, psykiska och sociala faktorer. 

• Se patienten som en person, att ha förståelse för att varje enskild individ upplever 

konsekvenserna av sin sjukdom olika. 

• Att dela makt och ansvar, vara öppen för patientens önskemål om information och 

låta patienten vara delaktig i beslutsfattande och reagera på lämpligt sätt till dessa. 

• Utveckla mål för behandlingen och skapa ett band mellan vårdare och patient. 

Ericson och Ericson (2015, s. 259–260) beskriver att patienten har den viktigaste rollen i detta 

arbete med delaktighet i rehabiliteringsprocessen och målsättningen. Vården skräddarsys 

efter patientens behov och önskemål. Ett viktigt mål i rehabiliteringen är att patienten skall 

klara sina dagliga aktiviteter som till exempel: hygien, av-och påklädning samt toalettbesök. 

Vanligt är att rehabiliteringen förläggs till patientens hemmiljö för att identifiera de specifika 

svårigheter som patienten upplever. Målet med rehabiliteringen är att reducera patientens 

egen upplevelse av sitt handikapp. Vidare beskriver Leach, Cornwell, Fleming och Haines 

(2010) att sjukvården bör eftersträva att vägleda patienten till att identifiera mål inom 

områdena egenvård, produktivitet och fritid, vilket bidrar till en patientcentrerad vård. 

Jangland, Carlsson, Lundgren och Gunningberg (2012) belyser patientcentrerad vård som 

grundläggande för informations- och kunskapsutbytet mellan patient och sjuksköterska. 

Jangland et al. (2012) beskriver vidare att de kunskaper som patienten får genom ett 

patientcentrerat kunskapsutbyte även är användbara i hemmet efter utskrivning. 

3. Problemformulering 
 
Människor som drabbas av en stroke genomgår ofta stora förändringar i tillvaron där 

tidigare kunskaper och färdigheter riskerar att gå förlorade. De riskerar även att förlora en 

del av sin framtid, vilket kan leda till stora påfrestningar för individen. Behovet av lämplig 

rehabilitering är därför avgörande. Kunskapen gällande strokerehabilitering måste ökas för 

att skapa en medvetenhet bland sjukvårdspersonal, vilket skulle leda till att bättre stöd och 

information ges i efterförloppet av en stroke. I syfte att förstå vilka former av stöd den 

strokedrabbade individen är i behov av vill författarna till denna studie, i närmare detalj, 

undersöka hur den drabbades liv kan te sig efter en stroke.  
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Med en ökad förståelse kan behov i form att stöd och information kartläggas, vilket sedan 

kan nyttjas av sjukvårdspersonal för att kunna erbjuda lämplig omvårdnad till 

strokedrabbade individer. 

4. Syfte 
 
Syftet med denna litteraturöversikt var att belysa patienters erfarenheter av 

rehabiliteringsprocessen efter en stroke. 

5. Metod 

 
5.1 Design 
 

Studiens design är en litteraturöversikt vilket innebär att författarna inleder med en 

frågeformulering och därefter beskriver en plan för hur information ska inhämtas från 

exempelvis olika databaser. Informationen analyseras och tolkas samt summeras därefter till 

ett resultat. Information och råd kring hur en litteraturöversikt utförs, inhämtas från Polit 

och Beck, Friberg samt Henricsson. Det är viktigt att noggrant beskriva hur samtliga delar i 

studien utförts. En oberoende forskare ska utifrån samma förutsättningar ha möjlighet att 

utföra samma studie och komma fram till ett liknande resultat (Polit & Beck, 2016, s. 87–116). 

 
5.2 Inklusion- och exklusionskriterier 
 
Till studien inkluderades artiklar angående upplevelser och erfarenheter hos individer 

drabbade av stroke, samt rehabiliteringsprocessen upp till 10 år efter en stroke. Deltagarna i 

studierna skulle vara vuxna individer mellan 18–95 år. Artiklarna skulle vara skrivna på 

engelska eller svenska. Artiklarna som användes i resultatet skulle vara vetenskapligt 

granskade. Artiklarna skulle även innehålla ett etiskt resonemang. Till studien inkluderades 

artiklar med kvalitativ, kvantitativ och mixad metod. Detta med tyngdpunkt på artiklar av 

kvalitativ metod då denna studie efterfrågar erfarenheter och upplevelser. Artiklar som inte 

uppfyllde kvalitetskraven och inklusionskriterierna samt belyser något annat perspektiv än 

patientens exkluderas. 
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5.3 Litteratursökning 
 

Artikelsökningen har utifrån ämnesområdet utförts i Pubmed samt Cinahl och redovisas i 

Tabell 1. De informationsbärande begreppen är följande: stroke, experience, patient, coping, 

rehabilitation, recovery, recovery of function och nursing. Dessa sökord användes i olika 

kombinationer för att sökningens resultatlista skulle överensstämma med syftet i så hög 

utsträckning som möjligt. Begreppen qualitative research och qualitativ studies användes i vissa 

sökningar för att begränsa sökträffarna och hitta artiklar som belyser patienters erfarenheter. 

I första hand användes Cinahl Headings och MeSH-termer. Då inte Cinahl Headings eller 

MeSH-termer fanns att tillgå användes fritextsökning. 

5.3.1 Tabell. 1 Artikelsökning  
  

Datum Databas Sökord Antal 
träffar 

dubbletter Antal 
valda 
artiklar 

Valda 
artiklar 

2017-
01-13 

Cinahl (MH "Qualitative Studies") AND (MH 
"Stroke") AND (MH "Rehabilitation") 

21  * 10 
** 4 
***2 
****2 

Koh et al. 
(2014) 
Signal et al. 
(2016) 

2017-
01-13 

Cinahl stroke care AND rehabilitation AND 
patient experience AND coping 

23  *7 
** 5 
*** 3 
**** 1 

Taule et al. 
(2015) 

2017-
01-13 

Cinahl stroke patients AND patients´experiences 
AND rehabilitation AND qualitative 
research 

92 Bendz, 
M.,(2003) 
 

Doyle, S. 
D.,(2014) 

* 26 
** 16 
***10 
****9 

Arntzen et 
al. (2015) 
Bendz. 
(2003) 
Doyle et al. 
(2014) 
Eilertsen et 
al. (2013) 
Garrett et 
al. (2011) 
Klinke et 
al. (2013) 
Maratos et 
al. (2016) 
Mangset et 
al. (2008) 
Tutton et 
al. (2011) 
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2017-
01-16 

PubMed "Qualitative Research"[Mesh] AND 
"Recovery of Function"[Mesh] AND 
"Stroke"[Mesh] AND 
"Rehabilitation"[Mesh] 

14 Bendz, 
M.,(2003) 
 

Doyle, S. 
D.,(2014) 

*7 
**6 
***4 
****4 

Bendz. 
(2003) 
Doyle et al. 
(2014) 
Graven et 
al. (2013) 
Wood et al. 
(2010) 

 * efter att ha läst titel, ** efter att ha läst abstrakt, *** efter att ha läst hela artikeln, **** 
antal valda artiklar till resultatet 

 

 
5.4 Urval, relevans- och kvalitétsbedömning 
 
Båda författarna har läst samtliga artiklar. Vid bedömning av urval och relevans lästes först 

artikelns titel, därefter artikelns abstrakt och sedan i sin helhet. Var artikeln passande för 

ämnet bedöms dess relevans med hjälp av SBU:s mall för relevansbedömning, se Bilaga 1. 

Artiklarnas kvalité granskas därefter med hjälp av frågor för kvalitétsbedöming i Willman, 

Bahtsevani, Nilsson och Sandström (2016, s. 104-105). Den vetenskapliga kvalitén på 

artiklarna skulle vara av medelhög eller hög kvalité för att få fram så sanningsenliga resultat 

som möjligt. Enligt författarna innebär detta att artiklarna skulle godkännas på minst 21 av 

de 27 frågorna av Willman et al. (2016), se Bilaga 2. Översikt av samtliga artiklar, se Bilaga 3.  

 

5.5 Analys 
 

Efter sökningen av artiklar som svarade på syftet i databaserna Cinahl och PubMed 

plockades 31 artiklar ut efter att ha läst abstrakt. För att besvara problemformuleringen 

fördelades artiklarna mellan författarna som sedan läste, relevansbedömde och 

kvalitetsgranskade dem var för sig med fokus på artiklarnas resultat. Varje författare 

exkluderade artiklar som inte stämde överens med inklusionskriterierna eller inte var 

tillräckligt relevanta. Av de 31 granskade artiklarna i fulltext som belyser strokepatienters 

erfarenheter av rehabiliteringsprocessen exkluderades 16 artiklar som inte var av tillräcklig 

karaktär för fortsatt analys. 15 artiklar återstod efter författarnas första enskilda 

bedömningar. Därefter bytte författarna artiklar för vidare relevans- och 

kvalitetsbedömning, varpå ytterligare en artikel exkluderades då båda författarna ansåg att 

den inte uppnådde tillräcklig relevans.  
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Efter den slutgiltiga granskningen av samtliga 14 utvalda artiklar diskuterades likheter och 

skillnader mellan dessa, och olika gemensamma nämnare kunde påvisas såsom: Hopp, 

Träning, Träningsgrupper, Motivation, Anhöriga, Mål, Delaktighet, Stöd, Information, 

Kommunikation, Förväntningar, Frustration samt Vårdpersonal och attityd. I artiklarnas 

resultat markerades texten med tillhörande tema. Markeringarna analyserades utifrån en 

sammanställning av stycken med gemensamma teman; på så vis skapades teman och 

subteman i resultatet av denna litteraturöversikt. Analysförfarandet genomfördes med hjälp 

av Friberg (2012, s. 127–128) och Rosén (2012, s. 434–439). För översikt av analysförfarandet 

se Figur 1. 

 

 

Figur 1. Analysförfarandet 

6. Etiska överväganden                                                            
 

I artiklarna bör det framgå att deltagarna i samtliga studier deltagit av fri vilja, samt har haft 
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möjlighet att avsäga sig deltagandet när de så velat. Deltagarna ska vara 18 år fyllda och 

verbalt kunna redogöra för sin egen upplevelse.  

Artiklarna som används i resultatet ska innehålla etiska ställningstaganden samt vara 

godkänd av etisk kommitté, om inte exkluderas artikeln. Översättningen av artiklarna ska 

vara objektiv och noggrann i syfte att reducera risken för ett vinklat resultat. 

7. Resultat  
 
Resultatet är en sammanställning av resultatet från 14 kvalitativa artiklar som beskriver 

patienters erfarenheter av rehabiliteringsprocessen efter en stroke. Resultatet delas in i 3 

teman med 3 tillhörande subteman till respektive tema, se Tabell 2. Översikt teman och 

subteman. Deltagarna i samtliga studier benämns som patienter. 

 

7.1 Tabell 2. Översikt teman och subteman 
 

Teman Subteman 

Delaktighet i rehabiliteringsprocessen • Brister i information och 
kommunikation mellan patient och 
vårdinstanser 

• Beslut och självbestämmande 
• Individanpassad rehabilitering 

Motgångar och framtidstro relaterat till 
rehabiliteringsprocessen 

• Förväntningar och attityder till 
rehabilitering 

• Frustration 
• Hopp och förtvivlan 

Stöd, motivation och målbild under 
rehabiliteringsprocessen 

• Motiverande mål och delmål 
• Närstående och 

Rehabiliteringsgrupper 
• Sjukvårdspersonalens bemötande och 

stödjande funktion  
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7.2 Delaktighet i rehabiliteringsprocessen 
 
7.2.1 Brister i information och kommunikation mellan patient och vårdinstanser 
 

Många patienter beskriver att de upplever sig hamna i ett “gap” när de går från slutenvård 

till öppenvård.  

Patienterna fick vänta på uppföljning och rehabilitering (Garrett, Immink, Hillier, 2011; Koh, 

Barr, George, 2014; Maratos, Huynh, Tan, Lui, Jarus, 2016). Vidare beskriver Mangset, Dahl, 

Førde och Wyller (2008) att vissa patienter upplevde sig efter utskrivning från sjukhus vara 

åsidosatta och bortglömda av primärvård och kommun. Enligt Koh et al. (2014) upplever 

patienterna att de inte blir erbjudna rehabilitering inom öppenvården och att 

rehabiliteringen för utskrivna inte verkar vara tillräckligt välplanerad. (Garrett et al., 2011; 

Koh et al., 2014; Maratos et al., 2016) Patienterna blir besvikna då de upplever att 

verksamheten inte är anpassad för dem, vilket tyder på befintliga brister i övergången från 

slutenvård till öppenvård.             

 

‘They say “need [therapy]”, ask me whether I want to follow-up. I say “yes”, 
but I am still waiting. They say that someone will arrange for me. I am quite 
okay already, but still I am disappointed because nothing was done for me’ 
(Koh et al., 2014, s. 263). 

                 

Garrett et al. (2011) beskriver att bristen på information om stödtjänster bidrog till isolering 

hos patienterna. Doyle, Bennett och Dudgeon (2014) uppger att många patienter anser att de 

behöver mer vägledning i rehabiliteringen även efter rehabiliteringsprogrammets slut. 

Patienterna upplevde hjälplöshet över att inte veta hur de ska gå tillväga beträffande 

förbättring av förmågor på egen hand. I många fall har patienterna fått ägna mycket tid åt att 

skapa egna rehabiliteringsplaner för sig själv för fortsatt rehabilitering och känt sig vilsna i 

detta (ibid.).   

 

Taule, Strand, Skouen och Råhiem (2015) beskriver vidare att många patienters behov av 

information ofta var omättligt, läkaren hade därför en viktig roll i sökandet efter förklaringar 

och lösningar. Patienterna (Mangset et al., 2008) hade många gånger obesvarade frågor 
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rörande konsekvenserna av stroke, men också angående boende och framtida liv. Det 

verkade vara svårt att skapa meningsfulla dialoger med vårdpersonal om känsliga frågor, 

såsom konsumtion av alkohol, rökvanor och miktionssvårigheter etc.  

 

 

Taule et al. (2015) belyser i sin studie att vårdpersonal ibland visar lite intresse för 

deltagarnas sociala liv, vilket kan leda till social isolering då patienten inte kan eller har 

möjlighet att ta sig iväg på sociala aktiviteter själv. Vårdpersonal har en avgörande roll för 

patienternas kroppsliga återhämtning och vad patienterna ska våga hoppas på. 

Vårdpersonalens attityd och sätt att kommunicera ansågs som viktigt. Patienterna (Mangset 

et al., 2008) var särskilt oroade över detta, då de upplevde vårdpersonalen som negativ i sitt 

bemötande. De belyser sjuksköterskans attityd i omvårdnaden på sjukhus, deras 

uppmärksamhet och huruvida de behandlade patienterna humant eller inte, var ett 

orosmoment för många. Vidare beskriver Mangset et al. (2008) att vissa strokedrabbade 

individer upplever att personalen på sjukhuset kan vara arrogant och otrevlig, att personal 

ibland låtsas att de inte hört patientens rop eller att de inte velat hjälpa en patient som bad 

om hjälp.  

 
7.2.2 Beslut och självbestämmande 
 
Ibland finns en obalans mellan vad läkaren anser vara lämpligt för patienten, och vad 

patienten själv önskar att få ta del av (Koh et al., 2014). Mangset et al. (2008) beskriver att 

patienters attityder till att bli involverade i beslutstagande om deras egna medicinska 

tillstånd varierar kraftigt. Vissa patienter upplever att deras kompetens är nedsatt, vilket i 

sin tur kan medföra förlust av självbestämmande till följd av minskad självtillit. Det är 

viktigt att patienten erkänner och värderar sin upplevelse, kompetens och kunskap om sitt 

tillstånd. Majoriteten såg det som utmanande att bedöma sin egen medicinska situation. 

Taule et al. (2015) beskriver vidare att patienterna ibland ansåg det vara skönt att 

professionella vårdgivare tog över då det inte alltid är enkelt att initialt uttrycka, eller ens 

vara medveten om, sina önskemål för rehabilitering efter en stroke. Arntzen, Borg och 

Hamran (2015) belyser att patienter många gånger förlitar sig på hälso- och 
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sjukvårdspersonal, anhöriga, fysiologiska processer eller ödet för att besluta om 

återhämtningsprocessen.  

 

Enligt Mangset et al. (2008) ansåg vissa patienter att de inte fick vara delaktiga i sin 

behandling.  

Taule et al. (2015) beskriver att patienter upplever en känsla av brist på självbestämmande då 

personalen berättar om exempelvis ändrad kost eller indraget körkort på grund av 

konsekvenserna till följd av stroken. Detta bidrog till osäkerhet och hjälplöshet hos 

patienterna. Doyle et al. (2014) beskriver att den generella upplevelsen bland patienterna är 

att de inte involveras i tillräcklig utsträckning gällande planering och beslut om deras 

sensoriska rehabiliteringsprogram. Detta gäller särskilt i slutenvården, även om anledningen 

kan ha varit att patienterna inte var redo för detta. Trots detta hade patienterna förtroende 

för, och tillit till, personalen. Vissa patienter kände att detta var rimligt då de själva saknade 

expertisen eller möjligheten att utforma vården. Andra patienter hade föredragit en utökad 

delaktighet för att deras mål och värderingar skulle kunna behandlas.  

 

7.2.3 Individanpassad rehabilitering 
 
Patienterna enligt Signal et al. (2016) beskriver att det är viktigt att anpassa 

rehabiliteringsträningen efter individen och därmed försöka skapa en rutin för denne. Till 

exempel att göra träningen roligare för att öka individens engagemang. Enligt Taule et al. 

(2015) bidrar förbättrade kroppsliga funktioner, hobbies och andra meningsfulla aktiviteter 

till ökat engagemang och ökad nöjdhet hos patienterna. Graven, Sansonetti, Moloczij, 

Cadilhac och Joubert (2013) beskriver vidare att det i rehabiliteringen är viktigt att arbeta 

med alternativa metoder för att patienten ska kunna genomföra samma aktiviteter som 

innan stroken. Patienter ansåg att rehabiliteringstjänster efter utskrivning från sjukhus var 

viktigt för dem. Stora fördelar kunde observeras utifrån terapi som utförts i hemmet. En 

patient beskrev tacksamhet över möjligheten att terapetuen kom till hemmet och 

genomförde rehabiliteringen där. Detta bidrog till att patienten kunde arbeta mot 

meningsfulla mål. Dessa mål (Eilertsen, Kirkevold & Bjørk, 2009) låg exempelvis i fokus för 

rehabiliteringen i hemmet, vilken inriktas på funktioner i vardagslivet. Detta i kontrast till 

rehabiliteringen på sjukhuset som ofta var mer fokuserad på kroppen. En patient i studien 



 

14 

genomförd av Graven et al. (2013) beskriver rehabilitering i hemmet som följande “The 

`Rehab in the Home´ system that she was put in, I thought was outstanding. I thought it was 

the difference between [Stroke survivor B’s] extraordinary progress.” (Graven et al., 2013, s. 

583).  

 

Det är viktigt att ta hänsyn till patientens övriga sjukdomar och begränsningar vid 

anpassning av rehabiliteringsprogrammet. Till exempel kan funktionsnedsättningar av 

stroke påverka patientens förmåga att delta i rehabiliteringen. Även inverkan av olika 

händelser i livet kan påverka förmågan till detta, såsom att patientens allmäntillstånd 

försämras av sjukdom (Signal et al., 2016). Patienterna i studien genomförd av Taule et al. 

(2015) hävdar att rehabiliteringen inte alltid är anpassad efter deras behov. Bendz (2003) 

beskriver att patienterna ansåg att vårdpersonalens huvudintresse är att förbättra de fysiska 

funktionerna hos patienterna. Samtidigt bedöms även de kognitiva funktionerna som inte 

var lika högt prioriterade. Vissa patienter i studier genomförda av Doyle et al. (2014) och 

Signal et al. (2016) var bekymrade över att rehabiliteringsträningen ibland fokuserade på fel 

områden. Exempel på detta var att patienterna hade behov av träning för de övre 

extremiteterna men att träningens fokus istället låg på de nedre extremiteterna. Vidare 

beskriver Doyle et al. (2014) att lite eller ingen uppmärksamhet riktades till att exempelvis 

förbättra patienternas känsel. Istället försökte personalen att ersätta rehabiliteringsmål som 

inte uppnåddes med andra mål. Taule et al. (2015) beskriver att kropp och vilja skiljer sig åt, 

vilket är något som sjukvårdspersonal bör beakta. När viljan finns men kroppen inte lyder 

måste rehabiliteringen anpassas efter detta. Koh et al. (2014) och Signal et al. (2016) beskriver 

att patienter stundom inte upplever några vinster av rehabiliteringsprogrammet, vilket 

avskräckte patienterna från fortsatt rehabilitering. Patienterna beskriver att detta i 

kombination med avsaknaden av lättillgängliga transportmedel, till för dem överkomliga 

kostnader, till och från rehabiliteringen var det främsta hindret för fortsatt rehabilitering. 

Maratos et al. (2016) styrker genom sin studie att just bristen på lättillgängliga och prisvärda 

resurser tvingar strokepatienterna att förlita på sig själva beträffande kognitiv rehabilitering.  

 

7.3 Motgångar och framtidstro relaterat till rehabilitering 
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7.3.1 Förväntningar och attityder till rehabilitering  
 
Doyle et al. (2014) och Garrett et al. (2011) beskriver att patientens förväntning på 

rehabiliteringen innebär att återvinna tillräckliga funktioner för att individen åtminstone ska 

kunna vara självständig i sitt vardagsliv, och i förlängningen även kunna bidra till samhället. 

Patienterna (Doyle et al., 2014) ansåg att rehabiliteringsprocessen är något som pågår livet ut. 

Patienterna beskriver vidare (Arntzen et al., 2015) att rehabiliteringen är en gradvis process 

där nya kroppsliga tekniker lärs in, modifieras, justeras och utvecklas samt att nya 

funktioner införlivas. En patient beskrev hur betydelsefullt övning och träning är för 

rehabilitering. Kroppsåteruppbyggandsprocessen formas kontinuerligt och justeras i 

samspel mellan självkänsla, kroppsmedvetenhet och delaktighet i den egna vardagen. Det 

framstår tydligt att människor i omgivningen, fysisk miljö, omständigheter och timing spelar 

en central roll för detta. Några av de viktigaste delarna i rehabiliteringen är att: komma till 

rätta med kroppsliga förändringar och förändrat deltagande i det dagliga livet, att hitta 

positiva inslag i den nya situationen och att utveckla självkänslan (ibid.). Patienterna (Garrett 

et al., 2011) anser det vara viktigt att fortsätta med regelbunden rehabilitering eller andra 

lämpliga terapi-rutiner. I annat fall kan utvecklingen avstanna eller att effekten rent av 

förloras. Uppfattningen av vissa (Arntzen et al., 2015; Bendz, 2003) var att 

rehabiliteringsrelaterad förbättring således inte är beroende av patientens egen roll och egna 

deltagande. Patienten intar istället en så kallad “vänta-och-se”-attityd och hoppas istället på 

att framsteg ska kunna ske även utan deras medverkan                               

                 

‘‘The body is, after all, very good at healing itself. So I do hope some of it will 
come by itself, at least...I think it’s better if I just wait and see, I don’t want to 
make a fuss about it, as there is nothing I can do about it anyway’’ (Arntzen et 
al., 2015, s. 1630). 

                         

Majoriteten av patienterna (Doyle et al., 2014) anser dock att ju mer träning desto bättre 

resultat. Patienterna hade en stark tilltro till att hårt arbete var nödvändigt ifall de skulle få 

tillbaka mesta möjliga funktion. Signal et al. (2016) beskriver att en gemensam åsikt bland 

patienterna är att många träningsövningar inte är särskilt roliga, och att vissa övningar 

dessutom kan vara mycket svåra att utföra. Koh et al. (2014) menar däremot att många ansåg 

rehabiliteringen som enkel och att det i stort sett enbart är en fråga om att använda sitt sunda 
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förnuft. Vissa patienter upplever att intensiteten i terapin inte är jämförbar med deras 

förväntningar vilket ofta medförde att patienterna sökte sig till andra alternativ. Mangset et 

al. (2008) beskriver att en mer genomtänkt rehabiliteringsplan samt mer hjälpfulla medel, 

(Doyle et al., 2014; Mangset et al., 2008)och mer motivation från personalen skulle bidra till 

förbättring av rehabiliteringen.  

Vidare beskriver patienterna (Doyle et al., 2014) att de ibland upplever att vårdpersonalen 

har otillräckliga förväntningar på deras rehabiliteringsförmåga, vilket leder till att 

patienternas möjligheter till maximal rehabilitering begränsas.  

7.3.2 Frustration 
 
Eilertsen et al. (2009) och Doyle et al. (2014) belyser att patienter beskrev det som 

frustrerande att förbättringar snabbt och ofta kan observeras i inledningen av 

rehabiliteringen. Men ju längre tiden går desto längre tid tar det att uppleva vidare framsteg. 

Gradvis förstår de att det krävs hårdare träning för att uppnå önskat resultat. Flertalet 

patienter (Mangset et al., 2008) eftersträvade snabba förbättringar och vissa ansåg det vara 

deprimerande att träningen gick långsamt. Utöver tidigare påvisade resultat beskriver 

Eilertsen et al. (2009) även att patienterna har enklare att acceptera sina kroppsliga 

begränsningar, när det gäller en specifik träningsövning, än beträffande situationer som 

uppstod i vardagslivet. Doyle et al. (2014) och Signal et al. (2016) beskriver vidare att ifall 

rehabiliteringen dessutom hade satts in i ett tidigare skede skulle detta förmodligen givit 

bättre resultat enligt flera patienter.                          

 

‘‘You know I think mine was neglected earlier on. So I only know what I got 
and mine was late. But now I do wonder in hindsight if they had worked a little 
harder with me earlier on where might my arm be now’’ (Doyle et al., 2014, s. 
997). 

 

Taule et al. (2015) beskriver att fysisk träning och även andra rehabiliteringsmetoder 

saknades, eller erbjöds för sällan. Minnesträning erbjuds endast till vissa patienter och fanns 

inte att tillgå under semestertider, vilket medförde signifikanta negativa konsekvenser för 

patienterna samt även betydande frustration. 
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7.3.3 Hopp och förtvivlan 
 
Den viktigaste drivkraften var en känsla av hopp (Eilertsen et al., 2009; Taule et al., 2015). 

Majoriteten av patienterna beskrev att hoppet är det som driver dem till att fortsätta kämpa 

för att kunna utföra samma aktiviteter som de gjort innan de drabbades av stroke (Taule et 

al., 2015). Vidare beskriver Eilertsen et al. (2009) att basen utgjordes av ett optimistiskt 

synsätt.  

Under de första 6–12 månaderna efter stroken minskade patienternas tro på att återvända till 

sina tidigare liv. De beskrev en sorgsenhet över att det kanske var för sent för många saker 

[!]. Uppoffringar som gjorts har inte lett till patienternas förväntade resultat, vad de trott har 

vara temporärt har istället utvecklats till att bli permanent. Dessa nederlag leder till att deras 

tro på “meningen med livet” uteblir. Eilertsen et al. (2009) och Graven et al. (2013) menar att 

patienter sörjde över att det tar lång tid att komma tillbaka till sitt “gamla jag”, men det finns 

ändå en förståelse för att rehabiliteringsprocessen tar lång tid. Förståelsen inger på så vis 

hopp till att fortsätta att kämpa med träningen. Tutton, Seers, Langstaff och Westwood 

(2011) beskriver vidare att patienter vanligen befinner sig mellan hopp och förtvivlan, och 

för vissa finns inget hopp om återhämtning. Vissa patienter hade liten chans till goda 

förbättringar, vilket bidrog till mörka framtidsutsikter. Många kämpade med viljan att känna 

sig hoppfulla men fastnade i en negativ spiral. Trots detta fanns alltid en svag strimma av 

hopp, även då framtidsutsikterna var ovissa. Realistisk hoppfullhet var en process som 

hjälpte patienter genom känslomässig, fysisk och social återhämtning. Realistisk målsättning 

användes som ett sätt för patienterna att vara hoppfulla inför framtiden. Detta gav dem en 

riktning och en väg framåt (ibid.). Att kroppsliga funktioner fortsatte förbättras, och 

vetskapen om att återhämtningen skulle pågå under lång tid, gav patienterna hopp inför den 

fortsatta kampen (Graven et al., 2013). 

 

7.4 Stöd, motivation och målbild under rehabiliteringsprocessen 
 
7.4.1 Motiverande mål och delmål 
 
Enligt patienterna är huvudmålet med all rehabiliterande träning att även i fortsättningen 

kunna leva i det egna hemmet samt att kunna återgå till ett, enligt deras åsikt, normalt liv 
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(Bendz, 2003; Eilertsen et al., 2009). Att göra framsteg i träningen och att själv 

uppmärksamma detta ses som positivt och motiverande för rehabiliteringsprocessen. Att 

identifiera vinster, såsom förbättrad muskulatur eller balans och ökat socialt deltagande 

bidrar till ett ökat självförtroende, acceptans och engagemang (Signal et al., 2016; Tutton et 

al., 2011). Något som är motiverande för många patienter är att kunna visualisera sig själv 

som oberoende av hjälpmedel i framtiden. Andra motivationskällor såsom familj och 

sjukgymnast var också av stor betydelse.  

Självmotivation var också något som var starkt förknippat med framgång hos de flesta 

patienter (Signal et al., 2016). En aktiv och engagerad patient är en förutsättning för en 

lyckad rehabilitering (Taule et al., 2015). Enligt Eilertsen et al. (2009) gjorde patienter det som 

förväntades av dem, och uttryckte att deras huvudsakliga motivation var viljan att återfå 

hälsan. Doyle et al. (2014) beskriver att vissa patienter inte accepterar något mindre än 

maximalt återhämtande, och skulle göra “allt” för att nå det målet. Att i stor utsträckning 

“slöa och klaga” leder enligt de flesta snarare till sämre återhämtning. Bendz (2003) 

beskriver att patienterna hade olika syften med träningen. För vissa var syftet att återgå till 

sina tidigare sociala positioner, för andra var syftet istället att hitta nya sociala positioner. 

Andra (Eilertsen et al., 2009) anser att syftet med rehabiliteringen kan ändras efter 1–2 år, 

från att primärt återfå tidigare funktioner till att i större utsträckning förebygga stelhet och 

smärta. Målet med rehabiliteringen (Bendz, 2003) för patienterna var att komma tillbaka till 

ett liv som nu fått en annan mening. Att spendera tid med barnbarnen och njuta av den tid 

som fanns kvar sågs som mycket viktigare än att livet enbart handlar om arbete.  

 

Patienterna beskriver (Signal et al., 2016) att utmanande träning kan bidra till ökad 

fokusering på uppgiften. Att arbeta hårt ger vinst. Studien visar även att fokus är kopplat till 

en känsla av framgång. Träning med hög intensitet är bra då patienten tvingas att fokusera 

på denna. Upprepade övningar sågs också som positivt då patienterna, efter en tids träning, 

blev bättre och behärskade övningarna i ökande utsträckning, vilket sågs som motiverande 

(Signal et al., 2016). Tutton et al. (2011) beskriver att patienten anser målsättning som en bra 

källa till motivation. Målsättningen bör även vara realistisk för att patienten ska kunna 

lyckas med rehabiliteringen. Graven et al. (2013) beskriver att flera åtskilliga patienter ansåg 
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att målsättningen var en viktig faktor för att kunna återvända till tidigare betydelsefulla 

aktiviteter.  

             

När patienterna (Wood, Connelly & Mally, 2010) spenderar mycket tid på återhämtningen 

och är fokuserade bidrar detta också till att de dömer sig själva (utifrån sin återhämtning) 

beroende av sina fysiska framsteg. De blir entusiasmerade av att observera sin egen 

förbättring.                   

 

 

“When I first came in here I couldn’t stand up, I had no use of the left side, I 
couldn’t even feel and now I’m actually walking, I’m thrilled, and I am using 
the hand which I couldn’t do before and I’m beginning to reach, which again, 
this hand was always held up like this but now I’m moving it and it’s just 
wonderful” (Wood et al., 2010, s. 1049). 

 

Att komma hem och klara sig mer eller mindre själv kräver en viss nivå av fysisk förmåga. 

När patienten väl skrivits ut och återvänt till hemmet ändras rehabiliteringsmålen till att 

jobba mot att bli oberoende av andra (Wood et al., 2010), vilket nämnts tidigare i föregående 

subtema.   

 
7.4.2 Närstående och Rehabiliteringsgrupper 
 

Närvaron av närstående var betydelsefull för patienterna. Det fick dem att inse andra 

möjligheter med livet (Eilertsen et al., 2009). Klinke, Hafsteinsdóttir, Thorsteinsson och 

Jónsdóttir (2014) och Doyle et al. (2014) beskriver vidare hur värdefullt patientens sociala 

nätverk är. Familj, vänner och sjukvårdspersonal var viktiga för att kunna återvända till ett, 

för dem, normalt liv och gå vidare. Lämpligt stöd från familj (Wood et al., 2010) och vänner 

förstärker känslan av oberoende. Assistans och stöttning bidrar till ökat självförtroende att ta 

sig an och genomföra aktiviteter. Till exempel istället för att bli påklädd beskrev en patient 

att partnern placerade ut kläder på ett sätt som underlättade för patienten att klä sig själv. 

Att anhöriga ger den drabbade utrymme att pröva aktiviteter på egen hand upplevs 

gynnsamt. Patienterna känner då att de själva har kontrollen över vad som händer i deras liv 

(ibid.). När patienten (Koh et al., 2014) ibland tappar orken och tron på sig själv händer det 
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att närstående träder in och “tar över” rehabiliteringen, så att denna blir genomförd. Detta är 

emellertid inte nödvändigtvis till fördel för rehabiliteringen. En patient berättade att dennes 

barn hade tagit över kontrollen över rehabiliteringen och därmed missade patienten ett 

inbokat rehabiliteringsmöte. Detta resulterade i att rehabiliteringen inte blev utförd i 

tillräcklig utsträckning. Patienten kan känna sig maktlös och åsidosatt då närstående styr 

över rehabiliteringen (ibid.). 

 

Enligt Signal et al. (2016) ansåg patienterna att gruppträning kan vara motiverande och bidra 

till en känsla av tillhörighet, kamratskap och omsorg. Garrett et al. (2011) beskriver att yoga-

klasser utformade för strokedrabbade individer är ett exempel på gruppträning, vilka 

upplevs som mycket tillfredsställande av många patienter. Denna träning utgör ett tillfälle 

för individerna att interagera med andra i samma situation. Ett flertal patienter enligt (Signal 

et al. (2016) betraktade gruppmedlemmarna som vänliga och uppmuntrande. 

Gruppmedlemmarna betraktades efter en tid som en utökad familj. Det var givande att träna 

i grupp eftersom deltagarna inte ville göra övriga gruppmedlemmar besvikna (eller vara 

sämre än någon annan). Vissa patienter i studien genomförd av Garrett et al. (2011) 

upplevde det dessutom som tillfredsställande att se andra i gruppen som var i ett sämre 

skick än de själva. Gruppträning (Garrett et al., 2011; Signal et al., 2016) kan dock även 

upplevas som negativt då vissa upplevde att de tävlar med de andra, och inte kände att de 

låg på samma prestationsnivå. Flera patienter (Taule et al., 2015) ansåg att uppföljningen är 

en viktig del av rehabiliteringen. Men vid gruppträning, som i övrigt sågs som mycket 

positivt, var patienterna besvikna då uppföljningen genomfördes enskilt istället för i grupp.  

 
7.4.3 Sjukvårdspersonalens bemötande och stödjande funktion 
 
Sjukgymnaster och terapiassistenter är betydelsefulla på grund av sin kliniska kompetens, 

omsorg och uppmärksamhet. De har förmågan att hjälpa patienter att bibehålla fokus under 

träning. Deras tro på patientens förmåga att vara framgångsrik är också betydelsefull 

(Garrett et al., 2011; Signal et al., 2016). Andra aktörer får därför en avgörande funktion för 

rehabiliteringsprocessens längd. Detta kräver således särskild kompetens av anhöriga eller 

sjukvårdspersonal som utför den dagliga vården, eller arbetsuppgifter i patientens hem 

(Arntzen et al., 2015). Taule et al. (2015) beskriver vidare att det är viktigt för vårdpersonalen 
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att ha engagemang, empati och ett jämlikhetsperspektiv då detta främjar patientens 

förtroende och förmåga att hantera sin sjukdom. Att uppmuntra och vara personligt 

engagerad ansågs vara en stor fördel. Det är viktigt för vårdpersonalen att hitta en balans 

mellan optimism och realism. Dock kan överdriven optimism vara provocerande för vissa 

(ibid.). Patientens förväntningar på framtiden verkade många gånger orealistiska för 

vårdpersonalen, vilket i sin tur kunde skapa konflikter dem emellan.  

Att inge patienten hopp, men vid behov även begränsa dennes förhoppningar, utgör en 

balansgång för vårdpersonalen (Tutton et al., 2011). Doyle et al. (2014) beskriver att patienter 

ibland upplever att vårdpersonalen har för låga förväntningar på deras rehabilitering, vilket 

leder till att patientens möjligheter till förbättring begränsas av dem som egentligen har till 

uppgift att främja denna. 

8. Diskussion 
 

8.1 Metoddiskussion 
 
Författarna inledde arbetet genom att formulera ett aktuellt problemområde samt att planera 

hur insamlingen av information skulle genomföras. För insamling av data valdes på 

rekommendation Mittuniversitetets databaser för omvårdnad och medicin, “Chinal” och 

“PubMed”. Då dessa är två skilda databaser anses detta förfarande vara en styrka eftersom 

det resulterade i ett stort antal källor, samt minimerade risken för ett begränsat urval. 

Sökorden formulerades utifrån informationsbärande begrepp i syftet och därefter inledde 

författarna en pilotsökning för att undersöka mängden relevanta data inom valt 

ämnesområde (Östlund, 2012, s. 59). I detta skede noterades att det aktuella ämnet var i 

alldeles för hög grad avgränsat, vilket resulterade i att författarna omformulerade syftet.  

I den slutgiltiga artikelsökningen användes sökorden i olika kombinationer tillsammans med 

“AND” och “OR” för att antingen öka eller begränsa sökresultatet (Friberg, 2012, s. 137-138; 

Östlund, 2012, s. 69). 

 

För ett mer strukturerat arbetssätt utformade författarna till denna litteraturöversikt en 

tidsplan. Författarna anpassade sig efter tidsplanen, vilket resulterade i att de tillät sig låta 

arbetet vila ett par dagar emellanåt. Därefter återupptog de arbetet utifrån nya tankesätt. 
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Detta ses som en styrka då varje moment var synnerligen genomtänkt. För att åstadkomma 

en bred översikt ville författarna belysa problemområdet ur ett flertal vinklar och beslutade 

sig därför för att använda artiklar av både kvalitativ, kvantitativ och mixad metod 

(Segersten, 2012 s.100). Under arbetets gång påvisades att majoriteten av artiklarna i 

sökresultaten var av kvalitativ metod, samt att dessa bäst svarade på studiens syfte.  

Detta anser författarna vara till fördel för just denna studie eftersom den belyser patienters 

erfarenheter i enlighet med inklusionskriterierna. Ytterligare en styrka med studien är att 

författarna inte avvikit från inklusions- eller exklusionskriterierna i urvalet av artiklar. 

         
Författarnas modersmål är svenska vilket beaktades i översättningen av resultaten då 

samtliga använda artiklar var skrivna på engelska. Genom att använda uppslagsverk och 

ordböcker säkerställde författarna att översättningen utförts på ett korrekt sätt. Även detta 

ses som en styrka. Vidare är samtliga artiklar i litteraturöversikten av medelhög till hög 

kvalité samt att datainsamlingen för dessa skett med hjälp av intervjuer eller fokusgrupper. 

Detta lämpar sig väl för syftet då det ger en tydlig bild av patienternas faktiska erfarenheter. 

En ytterligare styrka är att 57 % av studierna är genomförda i Europa, vilket bidrar till ett 

mer generaliserbart resultat. Dessutom är samtliga artiklar som redovisats i resultatet 

genomförda i vad Erlandsson (2017) definierar som I-länder. Erlandsson beskriver även att 

sysselsättningen inom servicesektorn i dessa länder stiger och att bland annat finans, 

utbildning och hälso- och sjukvård ingår som några av dessa sysselsättningar. Singapore 

räknas numera till ett “NIC-land” (Newley Industrializing Countries) och räknas därför 

också som ett I-land. Detta gör att artiklarnas resultat inte bör bero på bristande utbildning 

eller resurser inom hälso-och sjukvården. Däremot skulle resultatet kunna påverkas av 

deltagarnas erfarenheter av rehabilitering eftersom rehabiliteringen även kan variera inom 

respektive land.  

 

Något som kunde ha utförts annorlunda vore att ha prövat eventuella synonymer till 

sökorden för att utröna huruvida fler relevanta artiklar kunde ha använts till resultatet.  

Få artiklar i resultatet styrker varandra, vilket anses vara en svaghet. Å andra sidan gav detta 

resultatet en bredare överblick över ämnet. Under arbetets gång uppmärksammades att 

vissa artiklar endast hade ett fåtal deltagare. Trots detta ansåg författarna till denna 
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litteraturöversikt att studierna var av tillräckligt hög kvalité för att detta skulle kunna 

negligeras. Likartade resultat kunde också påvisas i ett flertal artiklar vilket bidrog till ett 

mer trovärdigt resultat. 

 
8.2 Resultatdiskussion 
 

Syftet med denna litteraturöversikt var att belysa patienters erfarenheter av 

rehabiliteringsprocessen efter att ha drabbats av stroke. Resultatet visar att det generella 

rehabiliteringsmålet bland strokepatienter förefaller vara att återgå till ett, för dem, normalt, 

självständigt och oberoende liv. Faktorer som patienterna ansåg vara betydelsefulla för att nå 

detta mål uppenbarades, men även faktorer som komplicerar och hindrar 

rehabiliteringsprocessen.  

 

Resultatet visade att strokepatienters behov av information ofta är omättligt samt att de 

upplever svårigheter med att få givande information samt kommunicera med vårdpersonal. 

Författarna till denna litteraturöversikt tolkar detta som en indikator på betydelsen av 

sjuksköterskans viktiga roll i skapandet av ett givande informationsutbyte. Denna tolkning 

är i enlighet med Jangland et al. (2012) som belyser att patientcentrerad vård är 

grundläggande för informations- och kunskapsutbytet mellan patient och sjuksköterska. 

Dessutom beskriver Jangland et al. (2012) att de kunskaper som patienten får genom ett 

patientcentrerat kunskapsutbyte även är användbara i hemmet efter utskrivning. Författarna 

anser att tillräcklig och relevant information till patienten kan bidra till att denne kan hantera 

den nya situationen i vardagen och på så vis skapa trygghet. I resultatet framkom även att 

patienter upplever sig hamna i ett “gap” mellan slutenvård och öppenvård. Detta är enligt 

författarna en viktig aspekt att belysa då det anses vara en bristande länk i vårdkedjan för att 

säkerställa en tillfredsställande rehabilitering för patienten. Enligt Wergeland et al. (2011, 

s.281) är ett tidigt och nära samarbete mellan såväl sluten- och öppenvård samt patient 

avgörande för att sjukvården ska fungera så tillfredsställande som möjligt.  

 

Då stroke är den vanligaste orsaken till afasi enligt Carlsson och Björk-Brämberg (2014, s. 

451) tolkar författarna detta som en möjlig faktor till upplevelsen av bristande information 

bland patienter. Tholin och Forsberg (2014) bekräftar detta genom belysandet av att 

omfattande verbal information kan vara svår att ta till sig, och tillägger att det framförallt 
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saknas skriftlig information specifikt avsedd för strokepatienter. Jensen et al. (2015) menar 

att den generella upplevelsen bland sjuksköterskor är att kommunikationen med patienter 

som drabbats av afasi är svår. Vidare beskriver sjuksköterskor en osäkerhet gällande den 

yrkesmässiga förmågan att kommunicera med patienter som drabbats av afasi. De beskriver 

en osäkerhet beträffande huruvida patienten förstått och tagit till sig informationen.  

I enlighet med patientlagen ska sjuksköterskan försäkra sig om att patienten förstått 

betydelse och innehåll av given information, i annat fall i annat fall bör denne ges skriftlig 

information anpassad efter patientens förutsättningar (Patientlag, SFS 2014:821, 6 §, 7 §). 

Detta faller enligt författarna till denna litteraturöversikt inom ramen för patientcentrerad 

vård vilken innebär att se patienten som en helhet och anpassa vårdens samtliga delar efter 

individens behov. Författarna har bildat sig uppfattningen om att information om ämnet är 

en bristvara i nuläget. Av insamlade data framgår att stroke är något som kan medföra 

förändringar av patientens fortsatta liv, vilket gör det begripligt att många frågor uppstår 

angående såväl tillståndet som den nya situationen. Sjukvården och framförallt 

sjuksköterskan har en viktig roll i att säkerställa att patienten får den information som denne 

är i behov av. Dessutom ska information levereras på ett individanpassat sätt och därmed 

bör sjuksköterskan som omvårdnadsexpert beakta, som i detta fall, afasi efter en stroke.  

 

Resultatet visar att patienter upplever en känsla av brist på självbestämmande och 

delaktighet. Författarna anser att detta kan ha sitt ursprung i att patienten har en kognitiv 

funktionsnedsättning som en konsekvens av stroken. Denna nedsättning bidrar till att 

patienten inte kan fatta informerade beslut angående sin rehabiliteringen. Lloyd, Roberts och 

Freeman (2014) beskriver att varför just strokepatienters önskemål kring rehabilitering 

ibland förbises kan vara relaterat till de kognitiva funktionsnedsättningar de drabbats av. 

Dessa nedsättningar kan bidra till att patienten inte är kapabel att vara delaktig i 

besutsfattandet gällande rehabiliteringen. Efter en stroke har patienter ofta initialt ett så 

kallat “svart-vitt” tankemönster, och kan därmed inte beakta samtliga ingående aspekter.  

Sjukvården omfattas som tidigare nämnts av Hälso- och sjukvårdslagen, vilken bland annat 

innebär att vården ska bygga på respekt för patientens självbestämmande och integritet 

(Hälso- och sjukvårdslagen [HSL], SFS 1982:763, 2 a §). På så vis anser författarna att det i 

vissa fall kan vara svårt att kunna respektera individens självbestämmande då patienten inte 

är kapabel att fatta informerade beslut på grund av kognitiv svikt.  

 



 

25 

Av insamlade data framgår att patienter upplever personalens kliniska kompetens som en 

motiverande faktor för framgång i rehabiliteringen. Detta bekräftas av McDonald et al. 

(2013) som även beskriver att rehabiliteringen ska anpassas efter patienten, i syfte att försöka 

stärka dennes självkänsla, och eventuellt även engagemanget angående rehabiliteringen.  

 

Enligt Ericson och Ericson (2015, s. 259–260) är målet med en patientcentrerad rehabilitering 

att patienten innehar den viktigaste rollen och därigenom en betydande delaktighet i 

rehabiliteringsprocessen. McDonald et al. (2013) beskriver vidare att ett patientcentrerat 

synsätt, där patientens val respekteras, medför förbättrade motivationsnivåer bland 

strokepatienter. Vidare beskriver Leach et al. (2010) att sjukvården har till uppgift att 

vägleda patienten i denna process, vilket bidrar till en patientcentrerad vård. Eftersom 

rehabiliteringsprocessen kan pågå under en längre tid anser författarna att det är viktigt att 

patientens motivation bibehålls. Sjukvårdspersonal har därför en viktig roll i att ge patienten 

rätt verktyg för att kunna upprätthålla god motivation, då det i resultatet visats att 

motivation är en viktig framgångsfaktor i rehabilitering av strokepatienter. Enligt 

(Wergeland et al., 2011, s.259–260) är sjuksköterskans åtgärder för att hjälpa patienten 

beroende av vilka bortfall stroken har medfört och i vilken grad dessa bortfall påverkar 

funktionsnivån. Vidare beskriver Tyrrell, Levack, Ritchie och Keeling (2012) att 

sjuksköterskor förväntas förstå när patienter behöver stöd och i vilka situationer 

sjuksköterskan bör ingripa. Sjuksköterskor som uppvisar kunskap och intuition har förmåga 

att uppmärksamma patientens behov. Insikten om dessa behov är ett viktigt verktyg för att 

kunna motivera patienten. Författarna till denna litteraturöversikt anser att en 

grundläggande egenskap i yrket som sjuksköterska är en förmåga att kunna skapa en god 

relation till patienten. Kännedom om, och en god relation till, patienten kan förenkla 

processen att identifiera dennes behov. I bakgrunden till denna litteraturöversikt nämndes 

Esmaeilis et al. (2014) beskrivning av att sjuksköterskor upplever sina kunskaper som 

föråldrade, vilket är ett betydande hinder för patientcentrerad vård. Då författarna bildat sig 

uppfattningen om att patientcentrerad vård är användbart för strokerehabilitering är 

sjuksköterskans föråldrade kunskaper således i behov av uppdatering.    

 

Resultatet visar att strokepatienter upplever att rehabiliteringen inte är anpassad efter deras 

behov, vilket bidrar till att dessa patienter söker sig till andra alternativ. McDonald et al. 

(2013) betonar vikten av att skapa ett patientcentrerat rehabiliteringsprogram som är 

uppbyggt kring patientens intressen, mål och val. Denna typ av program stärker och 
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uppmuntrar patienter att ta en mer aktiv roll i sin rehabilitering. Vidare beskriver Mead och 

Bower (2002) att en patientcentrerad vård bland annat innebär att låta patienten ta ansvar 

och vara delaktig i beslutsfattandet. Å andra sidan beskriver resultatet även att patienter 

många gånger förlitar sig på hälso- och sjukvården.  

Patienter ansåg att det var rimligt att professionella fattade besluten då de själva upplevde 

sig sakna expertisen eller möjligheten att utforma sin vård. Författarna till denna 

litteraturöversikt anser att en patientcentrerad vård är en nyckel till framgång samtidigt som 

denna är en balansgång mellan att ta hänsyn till patientens viljor och önskemål samt att 

agera i enlighet med beprövad vetenskap och erfarenhet beträffande 

strokevård.                                     

9. Slutsats 
 

Utifrån denna litteraturöversikt kan författarna dra slutsatsen att en patientcentrerad vård är 

användbar för patienter som drabbats av stroke. Genom en patientcentrerad vård kan 

patientens delaktighet och autonomi tas till vara, vilket i sin tur kan kompensera för de 

brister som patienten upplever (varav några påvisas i resultatdiskussionen). Erforderliga 

förutsättningar för att kunna applicera en patientcentrerad vård förefaller, i denna 

litteraturöversikt, vara tillräcklig kunskap hos sjuksköterskan beträffande patientcentrerad 

vård. 

 

Forskningen kring hur patienter som drabbats av stroke upplever rehabiliteringsprocessen 

förefaller vara mättad och påvisar därför att ytterligare forskning inte är nödvändig. Dock är 

framtida forskning nödvändig i syfte att utvärdera huruvida förutsättningarna för 

rehabilitering förbättrats samt för att säkerställa att rehabiliteringsbehoven hos individer 

som drabbats av stroke tillgodoses. Genom denna litteraturöversikt önskar författarna öka 

kunskapen om vilka faktorer som bidrar till att patienten upplever sig få en effektiv 

rehabilitering efter att ha drabbats av stroke. Resultatet kan förhoppningsvis implementeras i 

utbildning av sjuksköterskor samt i syfte att utveckla och förbättra omvårdnaden.  
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Bilaga 1. Mall för relevansbedömning
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Bilaga 2. Mall för kvalitétsbedömning 
 

Kvalitetsgranskning kvalitativ metod JA NEJ OKLART 

Är syftet med forskningen tydligt angivet?    

Vad försöker forskaren förstå och är detta viktigt och relevant?    

Är problembeskrivningen tydligt och anknyter den till tidigare forskning?    

Är det lämpligt att använda kvalitativ metod för att uppnå detta syfte?    

Försöker forskarna förstå eller belysa undersökningspersonernas subjektiva 
upplevelser, erfarenheter eller uppfattningar? 

   

Vilken kvalitativ metod har forskaren valt?    

Framgår det av beskrivningen i artikeln/studien hur urvalet gjorts och varför?    

Framgår det att urvalsstorleken är lämplig i förhållande till studiens syfte?    

Var urvalet strategiskt med hänsyn till det undersökta fenomenet/studiens syfte?    

Framgår det om och i så fall varför undersökningspersoner har avstått från 
deltagande? 

   

Kan bortfallet ha betydelse för studiens resultat?    

Var utfördes datainsamlingen och varför valdes den miljön?    

Hur samlades data in och varför?    

Modifierades datainsamlingsmetoden under arbetets gång och anges det i så fall 
varför? 

   

Är datainsamlingstekniken lämplig i förhållande till forskningsfrågan?    

Har forskaren använt t.ex. intervju, video och observation?    

På vilket sätt har forskaren påverkat datas utformning?    

Framgår det tydligt hur analysen gått till?    

Kan läsaren, till exempel, följa en redovisning av hur kategorier och teman växt fram 
under analysarbetets gång? 

   

Är analysarbetets beskrivning tydlig och rimlig?    

Är analysens resultat tydligt förankrat i data?    

På vilket sätt har man kontrollerat analysens tillförlitlighet?    

På vilket sätt redovisas att alla data ingått i analysen, att inga data lämnats utanför 
eller inte passat in? 

   

Har forskaren granskat och diskuterat sin egen roll i forskningsarbetet?    
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Diskuteras möjligheterna till påverkan (bias), exempelvis vilken betydelse forskarnas 
förförståelse har, i såväl datainsamlingsprocessen som analysarbetet? 

   

Framgår det tydligt vad resultatet av forskningen är och verkar resultatet rimligt och 
välgrundat? 

   

Finns det tillräckligt med data som stöd för slutredovisningen?    
 
 
 
Bilaga 3. Översikt av inkluderade artiklar. 
 

Författar
e 
Årtal 
Land 

Studiens syfte Typ av studie Deltagare 
(/bortfall) 

Metod 
Datainsamling 
Analys 

Huvudresultat Kommenta
rer 
gällande 
kvalitet 

Arntzen 
et al. 
(2015)  
Norge 

Att undersöka 
strokedrabbades 
långsiktiga (1-13 
år) erfarenheter 
gällande framsteg, 
välbefinnande och 
framtidstro,  

Kvalitativ 
longitudinell 
studie 

9 Deltagare 
som 
drabbats av 
stroke samt 
13 
närstående  

Djupintervjuer 
för besvaring 
av frågor 

Den långsiktiga 
återhämtningen från en 
stroke kan beskrivas 
som en process där 
patienten kämpar sig 
genom tre kategorier för 
att genomgå de 
pågående 
förändringarna i livet.  
-Den levda kroppen 
-Deltagande i dagliga 
aktiviteter 
-Självuppfattning 
Under 
återhämtningsprocessen 
upplever patienten 
framsteg, välbefinnande 
och framtidstro på vägen 
mot förnyade relationer, 
karaktäriserade av  
1. En modifierad kropp,  
2. Ett annorlunda/nytt 
deltagande i 
vardagssammanhang  
3. En förändrad 
självkänsla 

Hög 
kvalité 
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Bendz 
(2003) 
Sverige 

Syftade till att 
belysa olika sätt på 
vilka en grupp av 
människor som 
drabbats av en 
stroke och deras 
vårdpersonal 
förstår 
konsekvenserna av 
att ha en stroke 

Fenomenografisk 
kvalitativ studie 

15 Deltagare Intervjuer med 
öppna frågor 

En lyckad rehabilitering 
måste baseras på 
erfarenheter av de som 
har haft en stroke, som 
vet vad det innebär. Mål 
bör uttryckligen 
uttryckas och diskuteras 
och upplevas som 
relevant av den person 
som har haft en stroke 
liksom av vårdpersonal. 
Åtgärder för att bedöma 
alla konsekvenser av 
stroke måste utvecklas. 
De multiprofessionella 
perspektivet 
representerat bland de 
professionella  sjukvårds
teamet måste tillämpas. 
 
 

Medelhög 
kvalité 

Doyle et 
al. (2014) 
Australie
n? 

Beskriva 
strokepatienters 
erfarenheter av 
förbättringen av 
känseln, 
betydelsen av detta 
samt 
erfarenheterna 
kring den 
sensoriska 
rehabiliteringen 
och 
återhämtningen.  

Kvalitativ 
deskriptiv studie 

15 Deltagare Semistrukturer
ade intervjuer 

Resultatet beskriver 
vikten av att ha känsel i 
de övre extremiteterna  
vid deltagande i 
aktiviteter, deras önskan 
var att större 
uppmärksamhet 
riktades till 
rehabilitering av de övre 
extremiteterna. Tillgång 
till terapi för stöttning i 
återhämtningen av 
känseln på lång sikt sågs 
som viktigt. Vikten av 
stöd från vårdpersonal, 
familj och vänner 
bekräftades och vikten 
av hopp betonades. 

Medelhög 
kvalité 
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Eilertsen 
et al. 
(2009)  
Norge 

Att belysa äldre 
kvinnors 
erfarenheter och 
egenskaper 
återhämtningsproc
essen efter en 
stroke. 

En longitudinell 
kvalitativ studie 

6 deltagare Kvalitativa 
djupintervjuer 

Återhämtningen efter en 
stroke var långsam och 
komplicerad och 
utvecklades genom fyra 
olika faser. I den första 
fasen (0-2 månader efter 
stroke), handlade 
deltagarnas viktigaste 
frågorna om deras 
kroppsliga förändringar; 
i den andra fasen (2-6 
månader), aktiviteter i 
det dagliga livet; i den 
tredje fasen (6-12 
månader), självförståelse 
och i den fjärde fasen 
(12-24 månader), gå 
vidare med livet. 
Övergången mellan 
faserna skedde gradvis. 

Hög 
kvalité 

Garret et 
al. (2011) 
Australie
n 

Att undersöka 
personliga 
erfarenheter och 
upplevda resultat 
av ett 
yogaprogram för 
individer som 
överlevt stroke 

En tolknings- 
fenomenologisk 
studie 

40 
intresseade, 
efter bortfall 
9 deltagare 
kvar 

Kvalitativa 
forsknings- 
intervjuer, 
baserade på en 
intervjuguide 
innehållandes 
öppna frågor 

I de framkommande 
teman från analysen 
ingår:  
- En känsla av lugn  
- En känsla av samband 
Dessa teman respektive 
avslöjanden visade på 
fysiska förbättringar i 
fråga om styrka, 
rörelseområden eller 
gångförmåga, en 
förbättrad känsla av 
lugn och möjligheten för 
att återansluta och 
acceptera en annan 
kropp. 

Medelhög 
kvalité 
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Graven 
et al. 
(2013)  
UK 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Undersöka hur 
strokepatienter och 
deras vårdare ser 
på begreppet 
återhämtning 
2. Identifiera de 
faktorer som 
strokepatienter och 
deras vårdare 
anser ha inverkan 
på återhämtningen 
efter stroke 
3. Utforska 
strokepatienters 
och vårdares 
perspektiv på 
kommunbaserade 
rehabiliteringstjäns
ter som levererades 
efter utskrivning 
från slutenvården. 

Kvalitativ studie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14 
strokedrabb
ade 
deltagare 
och deras 
vårdare (1 
per 
pat.)bjöds 
in, efter 
bortfall 
återstod 8 
strokedrabb
ade och  6 
vårddeltaga
re. 
 
 
 
 

Interpretative 
metod med 
induktiv/tema
tisk approach. 
Data samlades 
genom att 
fokusgrupper 
svarade på 
semistrukturer
ade 
frågeformulär 
 
 
 
 
 
 
 
 

Huvudtemat som 
identifierades var 
"individuella  förväntnin
gar på återhämtningen". 
De bidragande delteman 
var: "viktiga delar av 
återhämtningen", "Att 
återvända hem" och 
"rehabiliteringsmiljö". 
De dominerande 
faktorerna som uppstod 
från denna studie omger 
begreppen "återvända 
till normalitet" för 
strokepatienter och "Att 
tillhandahålla vård" för 
anhörigvårdare 

Hög 
kvalité 
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Klinke et 
al. (2014) 
Island 

Att utforska och 
beskriva 
upplevelsen av att 
äta och ät- 
relaterade 
svårigheter hos 
strokedrabbade 
individer  som bor 
hemma. 

En kvalitativ 
studie som 
bygger på 
Hussler’s  beskriv
ande 
fenomenologi 

7 deltagare Djupintervjuer 
med öppna 
frågor 

Ätsvårigheter visade sig 
i deltagarnas relation 
med den yttre världen 
som långtgående 
störningar i vanor, 
kapacitet och åtgärder. 
Fyra huvudteman som 
belyser ätsvårigheter 
framkom: (1) Att bevara 
värdighet genom att inte 
förmedla allvarliga 
problem, (2) vara 
vaksam för kroppsliga 
begränsningar, (3) att 
kliva ut ur 
säkerhetszonen, och (4) 
gå vidare utan att gå 
miste. 
Resultatet visar att 
ätsvårigheter inte enbart 
leder till allvarliga 
konsekvenser såsom 
undernäring, utan också, 
minst lika viktigt, kan 
leda till förluster i den 
existentiella, sociala och 
kulturella livsvärlden. 

Hög 
kvalité 

Koh et al. 
(2014) 
Singapor
e 

Att undersöka 
vilka hinder som 
avskräcker 
patienter från 
fortsatt 
strokerehabiliterin
g efter utskrivning 
från sjukhus i 
Singapore.  

Kvalitativ studie 
tematisk 
analysmetod 

118 
deltagare 
från start. 
Efter bortfall 
återstod 68 
deltagare. 

Telefonintervj
uer  

Fem teman 
identifierades som 
hinder för fortsatt 
strokerehabilitering efter 
utskrivning: 
-Medel för att få tillgång 
till rehabiliterande 
tjänster 
-Brister i samordning vid 
utskrivning -
Familjemedlemmars 
synpunkter 
och ageranden  
- Skillnader i förväntan 
-Uppfattningen att 
rehabilitering är enkel.  
 
Deltagarna indikerade 
ett behov av lämplig 
information i tid, som 
levereras enligt deras 
individuella behov. 

Hög 
kvalité 
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Mangset 
et al. 
(2008) 
Norge 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Att identifiera 
faktorer som bidrar 
till en tillfredsställd 
rehabilitering efter 
stroke hos äldre 
strokepatienter 

Kvalitativ 
fenomenologisk 
studie 

12 deltagare 
från start.  
8 stycken 
deltagare 
efter bortfall 

Semistrukturer
ade intervjuer 
med öppna 
frågor 

En viktig kategori: "Att 
bli behandlad med 
respekt och värdighet" 
identifierades som en 
central faktor som bidrar 
till patienternas 
tillfredsställelse med 
rehabiliteringstjänster. 
Denna faktorn var 
uppdelad i fem 
underkategorier:  
(1) Att behandlas 
humant  
(2) Bli sedd som 
individer (3) Få deras 
självständighet 
respekterad (4) 
Förtroende och tillit till 
yrkesverksamma (5) 
Resultaten visar hur 
kvaliteten av patient- 
professionell interaktion 
påverkar patienternas 
tillfredsställelse med 
strokerehabilitering. 

Medelhög 

Maratos 
et al. 
(2016)  
Canada 

Att undersöka den 
levda erfarenheten 
hos högfungerande 
individer som 
överlevt stroke för 
att identifiera 
brister i samhället 
och rehabiliterande 
tjänster. 

Kvalitativ studie 
En modifierad 
induktiv tematisk 
analysmetod 
användes. 

5 deltagare Fokusgrupper 
där deltagarna 
diskuterar  

Fem teman framkom i 
resultatet. 
-Brist på förståelse och 
hänsyn till personer med 
funktionshinder 
-Känslomässiga och 
beteendemässiga 
konsekvenser efter 
stroke 
-Självtillit och beroende 
av andra 
-Vikten av lämpliga och 
tillgängliga tjänster 
-Ekonomiska faktorer 
som påverkar 
livskvaliteten  

Hög 
kvalité 
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Signal et 
al. (2016)  
Nya 
Zeeland 

Att undersöka de 
faktorer som 
påverkar acceptans 
och engagemang 
med hjälp av ett 
högintensivt 
rehabträningsprogr
am för personer 
med stroke 

Kvalitativ 
deskriptiv studie 

14 deltagare Semistrukturer
ade intervjuer 

Deltagarna 
“accepterade” 
högintensiv 
rehabträning med 
beskrev intensiteten som 
mycket hög/hård, och 
upplevde extrem trötthet 
efter träningen. 
Deltagarna ansåg 
tröttheten som en 
normal reaktion på 
träningen och denna 
känsla verkade inte 
påverka engagemanget 
negativt. Anledningen 
till att individer med 
lätthet engagerade sig 
i    högintensiv 
rehabträning verkade 
förmedlas av inbördes-
relaterade faktorer 
såsom: Att se framsteg, 
att få  motivation, att 
arbeta hårt, de 
inblandade människorna 
och hur det fungerade 
med individen och 
dennes liv. Deltagarna 
ansåg att intensiteten av 
deras insats bidrog  till 
framstegen de gjorde.  

Hög 
kvalité 
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Taule et 
al. (2015)  
Norge 

Undersöka 
individers (med 
mild till måttlig 
grad av stroke) 
erfarenheter av 
hemrehabilitering 
efter ESD (tidigt 
stöttad 
utskrivning, Early 
supported 
discharge), med 
fokus på 
patienternas 
erfarenheter av hur 
denna typ av 
service påverkade 
deras återhämtning 
6-8 månader efter 
att ha kommit 
hem. 

Kvalitativ 
induktiv studie 
(RCT studie) 

8 deltagare Intervjuer En avgörande faktor för 
deltagarnas 
förhoppningar om ett liv 
värt att leva var det 
ömsesidiga förtroende 
som uttrycktes i möten 
med vårdpersonal, och 
deltagarnas förmåga att 
förstå deras nu 
förändrade kropp. De 
professionella 
vårdgivarnas 
kommunikationsegensk
aper och deras förmåga 
att ta hand om 
individuella behov var 
viktiga. Att bidra till att 
bearbeta de 
känslomässiga 
reaktionerna som 
orsakas av en förändrad 
kropp, och att umgås var 
något  som önskades 
från personalen av 
deltagarna. 
Professionella 
vårdgivare som 
förespråkar 
hemrehabilitering bör 
sträva efter en mer 
flexibel- och individuellt 
anpassad service och ett 
ökat samarbete mellan 
de berörda parterna. 

medelhög 
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Tutton et 
al. (2011)  
UK  

Att undersöka 
upplevelsen av 
hoppfullhet hos 
patienter och 
vårdpersonal på en 
brittisk 
strokeavdelning 

Kvalitativ 
etnografi 

10 deltagare Djupintervjuer Fyra teman 
identifierades:  
- Lidande 
- Kämpa med känslan av 
hopplöshet och 
förtvivlan 
- Hopp att återhämta sig 
- Realistisk hoppfullhet 
Hopp upplevdes i 
samband  
 
Hopp upplevdes av de 
strokedrabbade  i 
samband med  förlust av 
funktion, förlust av 
mental kapacitet och 
känslan av att vaea 
beroende. Patienter 
kämpar för att 
upprätthålla en känsla 
av hoppfullhet medan 
känslan av att vara nära 
en hal sluttning mot 
förtvivlan och död fanns 
där. Hopp uttrycktes 
som en stark önskan att 
återhämta sig, komma 
tillbaka till det normala 
och en tid att reflektera 
över sitt liv så här långt. 
Personalen identifierade 
“realistisk hoppfullhet” 
som fokuserade på att 
hålla saker verkliga och 
samtidigt balansera 
genom att ge hopp och 
undvika att ge falska 
förhoppningar. 

Medelhög 
kvalité 

Wood et 
al. (2010)  
Canada 

Att undersöka 
processen av 
återanpassning i 
samhället efter att 
ha drabbats av 
stroke ur ett 
patientperspektiv 

Kvalitativ 
Longitudinell 
grundad teori 

10 deltagare Semistrukturer
ade intervjuer 

Processen involverande 
att individen genomgick 
ett antal “mål”: att återfå 
fysisk funktion, att 
utveckla en 
oberoendeställning, 
justera sina 
förväntningar, återgå till 
ett aktivt liv. Den stora 
utmaningen för 
patienterna under denna 
process av 
återanpassning var att 
skapa en balans mellan 
förväntningarna de har 
av sig själv och deras 
fysiska kapacitet för att 
kunna engagera sig i 
meningsfulla 
aktiviteter/roller. 

Hög 
kvalité 
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