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Abstrakt 

Bakgrund: Personer som drabbats av stroke är de som upptar flest vårdplatser på sjukhusen, 

antalet drabbade ökar i samhället. Årligen förekommer det ca 30 000 vårdtillfällen av stroke i 

Sverige. Ett bra team runt patienten på en strokeavdelning minskar dödlighet och 

funktionsnedsättning. Rehabiliteringen bör vara individanpassad, målinriktad med flera 

professioner involverade. Syfte: Syftet är att belysa sjuksköterskans upplevelser vid 

omvårdnad av patienter som drabbats av stroke. Metod: Litteraturöversikten inkluderade 12 

vetenskapliga originalartiklar. Analysen gjordes utifrån Fribergs granskningsmall (2017), 

analysen delades in i kategorier. Kategorierna blev sjuksköterskors upplevelser av att vårda 

patienter med stroke, riktlinjer och strategier för att förbättra omvårdnaden, etiska dilemma 

utifrån sjuksköterskans perspektiv, tidsbrist och behovet av utbildning. Subkategorierna blev 

kommunikation, rehabilitering, hinder och möjligheter, krävande situationer, prioritering 

och kompetensutveckling. Resultat: Resultatet visade att sjuksköterskor upplevde 

svårigheter i kommunikation med andra professioner, vilket gav etiska dilemman och 

värderingskonflikter. Sjuksköterskor hade en helhetssyn över patienter och är koordinatorn i 

teamet, dock fanns det svårigheter att vårda svårt sjuka på grund av tidsbrist och bristande 

resurser. Diskussion: Sjuksköterskor upplevde kommunikationssvårigheter med andra 

professioner. Sjuksköterskans roll är viktig och omfattande. De hade svårigheter att 

prioritera tiden när det var stressigt på avdelningarna. Etiska dilemman uppstod vid 

överbehandling och åldersdiskriminering. Slutsats: Patienter med stroke kräver specifik 

omvårdnad och kunskap. Bristerna i organisationen leder till stress hos sjuksköterskor. 

Resurser behövs för att ge en patientsäker vård. Riktlinjer behövs för en säker omvårdnad 

och förbättrar sjuksköterskors kompetens. 

 

Nyckelord: Omvårdnad, Stroke, Strokeavdelning, Upplevelser 
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Introduktion 

Stroke är den tredje vanligaste dödsorsaken i Sverige. I världen är stroke den näst vanligaste 

orsaken till att människor får nedsatt förmåga att fungera fysiskt eller psykiskt och avlider. 

För att behandla akut stroke är det viktigt att symtomen uppfattas rätt. En strokeavdelning 

ska ha en vårdprocess som är kombinerad med rehabilitering för att minska dödligheten, 

funktionsnedsättning samt andra komplikationer som personer med stroke kan drabbas av. 

 

Bakgrund 

Stroke 

Stroke är ett samlingsnamn som omfattar hjärnblödning och hjärninfarkt. Riskfaktorerna är 

ålder, högt blodtryck, förmaksflimmer, diabetes, högt kolesterol, övervikt, låg fysisk aktivitet 

samt rökning (Ericson & Ericson, 2012, s.241-242). Skadans omfattning beror på hur stor 

syrebrist hjärnan drabbas av och är beroende av storlek och lokalisation av blödningen 

(Ericson & Ericson, 2012, s.251). Symtom vid en hjärninfarkt är afasi, dubbelseende, yrsel, 

svaghet i ansiktsmuskulaturen, sväljsvårigheter, talsvårigheter, ansiktsförlamning i ena 

ansiktshalvan (Ericson & Ericson, 2012, s.246). Symtomen vid hjärnblödning är av samma 

karaktär som vid en hjärninfarkt samt illamående, huvudvärk, kräkningar och medvetande 

sänkning (Ericson & Ericson, 2012, s.251). Stroke är den tredje ledande orsaken till död och är 

den sjukdom som upptar mest vårdplatser på sjukhusen. Sjukdomen ger långvariga 

funktionshinder. Den globala förekomsten av stroke är 300 av 100 000 personer i den 

allmänna befolkningen. Det är vanligare hos kvinnor än män att drabbas av stroke. 2002 var 

det cirka 700 000 personer globalt som drabbades av stroke, det uppskattas en ökning år 2025 

till 1, 136 000 personer (Theofanidis & Gibbon, 2016a).             

Sjuksköterskans ansvar i omhändertagandet vid en stroke 

På en akutmottagning görs en generell bedömning om patientens aktuella tillstånd. 

Sjuksköterskor undersöker patienters neurologiska status och det viktigaste är att undersöka 

medvetandet. Sjuksköterskor ska vara utbildade till att kunna göra en bedömning på 

patienters neurologiska tillstånd. Sjuksköterskors ingripande under den akuta fasen är att 
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förebygga sekundära skador på hjärnan. Genom att bevara friluftväg, kontrollera vitala 

parametrar och vätske- och elektrolytbalans (Theofanidis & Gibbon, 2016a; Burton, 2000).  

Theofanidis och Gibbon (2016a) menar att huvudsymtomet och en riskfaktor för stroke är 

högt blodtryck och det drabbar ungefär 80 % av patienterna. Högt blodsocker är en vanlig 

riskfaktor och förvärrar skadorna på hjärnan efter stroken. Blodförtunnande ges i 

förebyggande mot blodpropp i lungorna. Sjuksköterskor ser sig själva som den ledande 

rollen i omvårdnaden för patienter med stroke. Patienter behöver övervakas för att tidigt 

upptäcka låg syresättning, lågt blodsocker, lågt blodtryck, hjärtrytmrubbningar och förhöjd 

kroppstemperatur under de första 48-72 timmarna efter stroken. Blodtrycket tas regelbundet, 

kroppstemperaturen tas var fjärde timme, över 37.5 i kroppstemperatur behövs behandling 

med febernedsättande läkemedel. Vid syresättning under 95 % ges behandling med syrgas, 

låg syresättning kan ge allvarliga kliniska problem efter en stroke, det kan ge komplikationer 

och längre återhämtning. Bladderscan används för att mäta volymen i urinblåsan. Tidig 

mobilisering är rekommenderad för förebyggande av komplikationer, som till exempel 

lunginflammation, djupventrombos, trycksår och depression. Strokeförbundet (u.å) skriver 

att efter en stroke påbörjas rehabilitering på strokeavdelningen av fysioterapeuter, 

arbetsterapeuter, läkare, sjuksköterskor, undersköterska, logoped, psykolog och kurator. 

Alla yrkeskategorier arbetar efter en omvårdnadsplan. Genom rehabilitering finns möjlighet 

att återfå förlorade förmågor och lära sig leva med kvarstående funktionsnedsättning, till 

exempel afasi (svårigheter att tala, läsa, skriva eller att förstå talat språk). Willman (2010, 

s.40-41) menar att specifik omvårdnad definieras utifrån olika indelningsgrunder, 

indelningen kan vara sjukdom och diagnos. Omvårdnaden utgår ifrån personnivå, det vill 

säga önskningar, mål och socialt stöd. Omvårdnaden är specifik eftersom människan ses som 

unik och därför ska bemötas individuellt. Upplevelsen av hopp är en nödvändig 

förutsättning för att människan ska uppleva god hälsa. En viktig omvårdnadshandling för 

sjuksköterskan är att förmedla hopp. 

Kommunikation 

Kommunikation definieras av det verbala uttrycket och kroppsspråket (Fossum, 2013, s.26). 

Kommunikationsproblem inom vården beror på att vårdare fokuserar på sjukdomar och 

behandling än på patienten (Fossum, 2013, s.47). För att patienter ska känna trygghet, 
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säkerhet och egenkontroll är kunskap och tillit till egna förmågan avgörande. Trygghet ges i 

dialog med professionella sjuksköterskor (Klang Söderkvist, 2013, s.51). Sjuksköteskor är 

medvetna om vikten av information och hur mycket information som ges till patienter. 

Patienter uttrycker missnöje på grund av otillräcklig eller obegriplig information (Klang 

Söderkvist, 2013, s.53). Patienter beskriver att de är nöjda med omvårdnaden och 

omhändertagandet, dock upplever de stress under nätterna på grund av att sjuksköterskorna 

inte visar respekt (Tholin & Forsberg, 2014). Beröm och uppmuntran får patienter att vara 

självsäkra och samarbete underlättas för sjuksköterskor (Enqvist, 2013, s.445). I 

kommunikation med patienter som drabbats av afasi använder sjuksköterskor strategier: 

kroppsspråk, slutna frågor, korta meningar, skrift och bildkommunikation. Barreca och 

Wilkins (2008) menar att sjuksköterskor klarar av problem som finns på strokeavdelningen 

genom att utveckla strategier, som till exempel positiva attityder och humor. Jensen et al., 

2014; Hersh, Godecke, Armstrong, Ciccone & Bernhardt (2014) menar att sjuksköterskor 

uppmanas och ger patienter stöd i kommunikationen, de upplever att patienter med afasi 

tycker kommunikationen är frustrerande. 

Nationella riktlinjer och den etiska koden 

I de nationella riktlinjerna ger Socialstyrelsen rekommendationer om vård vid stroke. Syftet 

med riktlinjerna är att det ska vara ett underlag inom hälso- och sjukvården. 

Rekommendationerna påverkar hur resurser fördelas och ska till högst prioriterande 

avdelning. Rekommendationerna gäller insatser i det akuta skedet, diagnostik, akut 

behandling och rehabilitering. Ett bra team på strokeavdelningen minskar dödligheten och 

funktionsnedsättningarna, den akuta behandlingen bör starta på en strokeavdelning. 

(Socialstyrelsen, 2017). Purvis et al (2017) menar att sjuksköterskor rapporterar att skapandet 

av en strokeavdelning bidrar till ökad medvetenhet om stroke, även konsekvent och 

förbättrad omvårdnad för patienter. Detta bidrar till förbättrad kommunikation mellan 

stroketeamet. Svensk sjuksköterskeförening (2017) menar att den etiska koden är riktat till 

människor i behov av vård. Det är sjuksköterskans ansvar att kontinuerligt upprätthålla sitt 

lärande i sin yrkeskompetens, tillämpa godtagbara riktlinjer i omvårdnad, forskning och 

utbildning. Sjuksköterskor medverkar och tar ställning mot oetiska metoder och 

förhållanden. 
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Teoretisk anknytning 

Travelbees teori är en interaktionsteori eftersom hon anser att kommunikationen mellan 

sjuksköterska och patient är grundläggande för god vård. Begrepp hopp är en del av 

interaktionsprocessen till teorin (Travelbee, 2001, s.5). Alla människor är likvärdiga, varje 

patient är en människa och inte en sjukdom. Alla upplever lidande någon gång men det är 

personligt lidande. Varje person är unik och är oersättlig där kulturen och familjen är 

betydelsefulla. I omvårdnaden ska sjuksköterskor hjälpa patienter och med erfarenhet kunna 

ge mening i lidandet (Travelbee, 2001, s.98-99). Hoppet har stor betydelse för hanterandet av 

lidandet, med ett förlorat hopp förloras tron om att förbättras (Travelbee, 2001, s.118). Teorin 

kan tillämpas inom de flesta vårdinriktningar då det alltid är patienten som ska stå i 

centrum. Det är viktigt att bygga upp en bra relation till patienter, patienter ska vara 

likvärdiga och sjuksköterskor ska tillgodose patienters behov (Travelbee, 2001, 221). 

 

Problemformulering  

Stroke är ett vanligt förekommande sjukdomstillstånd som sjuksköterskor kommer i kontakt 

med i sitt yrke. Patienter som drabbats av stroke kan få komplikationer som till exempel 

funktionsnedsättningar och afasi vilket medför kommunikationssvårigheter, som kan 

försvåra kommunikationen mellan patienter och sjuksköterskor. Specifik omvårdnad och 

etiska aspekter är avgörande för patienternas omvårdnadsprocess. Det är viktigt att belysa 

sjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter med stroke. Den kliniska nyttan är att 

uppmärksamma sjuksköterskor kompetens i omhändertagandet och specifik omvårdnad för 

att ge patienter bra vård.  

 

Syfte 

Syftet var att belysa sjuksköterskors upplevelser vid omvårdnad av patienter som drabbats 

av stroke. 

 

Metod 
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Design 

Studien som genomfördes var en litteraturöversikt med vetenskapliga originalartiklar av 

kvalitativ, kvantitativ och mixad design. Friberg (2017, s.141) beskrev att en litteraturöversikt 

var att få en översikt om kunskap inom ett omvårdnadsrelaterat område, eller ett problem 

inom sjuksköterskans kompetens. Litteraturöversikten var en sammanställning av olika 

forskningsproblem, huvudstegen var: formulera en fråga, utforma en sökstrategi, inhämtar 

information från relevanta källor, kritiserar och analyserar artiklarna och förbereder en 

skriven syntes. I litteraturöversikten var det fokus på artiklar där resultatet överensstämde 

med syftet. I databaserna användes nyckelord i sökningarna. Granskarens roll var att 

beskriva resultatet, att hitta luckor i evidensen, studiens pålitlighet och om det fanns 

möjlighet till en ny studie och vad den nya studien kunde tillföra (Polit & Beck, 2017, s.114-

115). 

 

Inklusions- och exklusionskriterier  

Inklusionskriterierna var sjuksköterskors perspektiv på omvårdnaden vid stroke, artiklarna 

var mellan 2012-2017 och skrivna på engelska. I litteraturstudien var inklusionskriterierna 

att vetenskapliga originalartiklarna skulle vara relevanta för syftet, vilket kunde vara 

kvalitativ, kvantitativ eller mixad design. Endast vuxna individer var inkluderade i 

artiklarna, vilket innebar att artiklar som beskrev personer yngre än 18 år 

exkluderades. Inriktningen var sjuksköterskors upplevelser vid omvårdnad av patienter 

med stroke, patienter och anhörigas upplevelser exkluderades. Artiklarna skulle uppnå en 

kvalitetsgrad på medelhög eller hög nivå vid kvalitetsgranskningen av Fribergs 

granskningsmall (2017,s.187-188).  

Litteratursökning  

För att se om det fanns relevant litteratur relaterat till syfte och problem söktes vetenskapliga 

originalartiklar i databaserna CINAHL och PubMed. Databaserna valdes för att få relevant 

litteratur inom ämnesområdet omvårdnadsvetenskap. Det gjordes en pilotsökning för att få 

information om det fanns vetenskapliga originalartiklar inom området. Sökorden som 

användes var relaterade till syftet för att få relevanta träffar. Sökningen i CINAHL användes 

Headings med sökorden stroke, nurse attitudes, stroke units, attitude of health personal och 

fritextordet nursing. Sökningarna som gjordes i PubMed med Mesh termerna nurses, 
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attitude of health personal, stroke och nursing, se tabell 1. Sökningarna gjordes med valda 

avgränsningar. Sökningen i PubMed gav tre dubbletter och i övrigt inga relevanta artiklar 

för syftet. Det gjordes en manuell sökning varav tre vetenskapliga originalartiklar användes 

till resultatet.  

 

Urval, relevansbedömning och kvalitetgranskning 

Ett urval av artiklarna gjordes genom att författarna först läste titlarna för att avlägsna det 

som var orelevant. Artiklarnas abstrakt lästes och författarna valde de artiklar som 

överensstämde med syftet. Fribergs granskningsmall 2017(s.187-188) användes för att 

kvalitetsgranska artiklarna och få förståelsen för innehållet. Författarna tog ställning till om 

kvaliteten var tillräckligt bra, eftersom artiklarna skulle ha medel eller hög kvalitet för att 

inkluderas. Utifrån granskningsmallen gjordes en bedömning om syftet, datainsamlingen, 

urvalet, resultatet var av medelhög eller hög kvalitet. För medelhög bedömning krävdes det 

ett klart formulerat syfte, etiska resonemang, tydlig problemformulering och tydligt skriven 

metoddel. För hög bedömning krävdes ytterligare tydligt dataanalys, och väl utformat 

resultat. Artiklarna granskades och analyserades genom att författarna markerade det som 

ansågs vara viktigt. Översikten av artiklarna presenteras i tabell 2, Bilaga 2. 

 

Analys  

Författarna analyserade studierna genom Fribergs mall (2017, s135-137). Författarna använde 

denna modell för att få helheten av de valda artiklarna. Författarna gick efter fem steg, första 

steget för att få en känsla om vad artiklarna handlade om och fokus på studiernas resultat, 

steg två identifierades nyckelfynden i varje artikels resultat, författarna läste även citaten 

eftersom de innehöll värdefull information, steg tre författarna gjorde var för sig en 

sammanställning av varje artikels resultat, för att få en schematisk översikt, en tabell av de 

olika artiklars resultat gjordes för att få en översikt, se tabell 3, Bilaga 3, steg fyra sågs 

likheter och skillnader mellan artiklarnas resultat, här framträder kategorierna och 

subkategorierna, steg fem formulerades en beskrivning med grund i de nya kategorierna. 

Resultatet blev fem huvudrubriker och två underrubriker. 

 

Etiska överväganden  
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Vår förståelse skulle sättas åt sidan under granskningen av artiklarna, för att inte påverka 

litteraturstudiens resultat. Våra översättningar var noggrant gjorda för att inte förvanska 

innehållet. Artiklarna som inkluderades skulle vara granskade av en 

forskningsetiskkommitté eller ha en tydlig beskrivning av etiska resonemang. Citaten står i 

originalspråk för att inte förvanska innehållet. 

 

Enligt Polit och Beck (2017,s.137- 151) när man använder människor i studier ska deras 

rättigheter vara skyddade. För att inte kränka de mänskliga rättigheterna så har de utvecklat 

etiska koder. Processen var viktig för att skydda deltagare genom att ge information om 

studien, studiens mål, vilken typ av metod som kommer att användas för att samla in 

material, hur många som deltar, om det finns potentiella risker och förmåner, att det var 

frivilligt och anonymt, deltagarna kunde avsluta studien när de ville och ta tillbaka det som 

sagt. Ett skydd för mänskliga rättigheterna var att en forskningsetiskkommitté har godkänt 

studien.  

 

Resultat 

Litteraturstudien baserades på 12 vetenskapliga originalartiklar med kvalitativ, kvantitativ 

och mixad design. I resultatet framkom det faktorer som har betydelse hur sjuksköterskor 

upplevde omvårdnaden som bygger på fem kategorier, sjuksköterskors upplevelser av att 

vårda patienter med stroke, riktlinjer och strategier för att förbättra omvårdnaden, etiska 

dilemma utifrån sjuksköterskors perspektiv, tidsbrist och behovet av utbildning. 

 

Sjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter med stroke 

Kommunikation 

Sjuksköterskor beskrev betydelsen av att förstå människan bakom patienterna. Det behövde 

finnas tid för närhet för att kunna förstå patienterna. Sjuksköterskor berättade att rutiner 

gjorde att alla professioner visste vilken omvårdnad patienter skulle få, då blev ingen 

försening i arbetet (Dreyer, Angel, Langhorn, Pedersen & Aadal, 2016). Sjuksköterskor 

upplevde att kommunikationen kunde vara ett hinder mellan sjuksköterskor och läkare, det 

uppstod missförstånd och misstolkningar om ordinationer, omvårdnad i palliativt skede och 

utskrivning (Rejnö, Danielson & Berg, 2013). Rejnö och Berg (2015) beskrev att 
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sjuksköterskor upplevde att de behövde leva i nuet. Ordinationen förändrades utifrån 

situationen eftersom patienter blev bättre eller sämre. Studien av Rejnö, Danielson och Von 

Post (2013) visade att sjuksköterskor upplevde att det var svårt att hantera plötslig död, när 

det fanns olika åsikter i omvårdnaden mellan sjuksköterskor och läkare. ”Should you stick to 

the doctor’s or relatives’ decision or should you move heaven and earth. I think it’s really 

hard”(Rejnö, Danielson & Von Post 2013,s.127). Dreyer et al. (2016) beskrev att det var viktigt 

från början att lära känna patienter för att etablera en bra och förtroendefull relation. ”The 

relationship and knowledge of the patient, you have to spend time with your patient, you 

have to build some trust I know your patient very well. So the data collection is important” 

(Dreyer et al., 2016, s.114). Att etablera förtroende bidrog till en bättre och lättare relation till 

patienter och även för sjuksköterskor. Sjuksköterskor berättade inte alltid sannigen för att 

skydda patienter genom att inte vara ärliga i deras svar. De undanhöll information från 

röntgen som visade på permanenta skador i hjärnan. De visste att skadorna var omfattande 

och ville få detta bekräftat innan patienter fick informationen (Rejnö, Silfverberg & 

Ternestedt, 2017). Sjuksköterskor beskrev: 

 

if someone asks about (CT) results then I might say that they hadn’t arrived yet ... I 

don’t want to lie but ... at the same time that’s what you’re doing in a way when you 

withhold ... and say that the results haven’t arrived, but usually if I suspect 

something then I don’t go in (computer) and look at the results (Rejnö et al., 2017, 

s.106).  

 

Sjuksköterskor värderade ärlighet högt och övervägde att alltid berätta sanningen utan att 

försköna. De upprätthöll även att sanningen hade ett värde, att berätta sanningen var att 

etablera förtroende. Sjuksköterskor ville att sanningen skulle komma från läkaren först, 

innan de återberättade för att inga missförstånd skulle uppstå (Rejnö et al., 2017).  

Sjuksköterskor upplevde att de behövde vara raka och tydliga när de hade dåliga nyheter till 

patienter (Rejnö, Danielson & Berg, 2013). Christiansen och Feiring (2017) menar att 

sjuksköterskor upplevde att patienter och anhöriga var pålästa och förväntade sig en viss 

behandling. De hade svårt att förstå när det fanns andra faktorer och konsekvenser i att ge 

behandlingen. Sjuksköterskor förklarade att patienter hade orealistiska mål om att åka hem 

och situationen tillät inte det. De lät patienter själv upptäcka att det inte var möjligt. 
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Sjuksköterskor beskrev att patienter kände till deras rättigheter och hade erhållit information 

om deras medicinska tillstånd: ”We are starting to see that more people coming in have read 

a lot on the Internet”(Christiansen & Feiring, 2017,s.3244). Detta sporrade sjuksköterskor i att 

söka mer kunskap eftersom i en del fall visste patienter mer än sjuksköterskor. Patienter 

hittade instruktioner och medicinska behandlingar på Youtube (Christiansen & Feiring, 

2017). 

 

Rehabilitering 

Sjuksköterskor upplevde att de behövde känna till patienters rutiner i det dagliga livet före 

stroken. Deras funktion och roll var att koordinera och planera rehabiliteringsprocessen. 

Sjuksköterskor beskrev att patienter aldrig skulle gå igenom en strokerehabilitering utan 

dem, de kordinerar och tog hand om patienterna. Eftersom sjuksköterskor stod i centrum för 

vården. Sjuksköterskor upplevde att de behövde ha med sig patienterna för att få framgång i 

rehabiliteringen. Sjuksköterskor förklarade att bra rehabilitering eller bristande rehabilitering 

inte bara var relaterat till resurser, utan professionell förståelse (Loft et al., 2017; Dreyer et al., 

2016). Sjuksköterskor upplevde att arbeta på en strokeavdelning krävde att vara ett steg före. 

Det behövdes information för att stödja patienter på bästa sätt. Sjuksköterskor upplevde att 

det var en fördel att känna människan bakom patienterna (Loft et al., 2017). ‘‘What kind of a 

person is it; under which conditions has the person lived his or her life” (Loft et al., 2017, 

s.113). Sjuksköterskor beskrev att patienter måste bli sedda och hörda, det måste finns tid 

och närhet för att förstå patienter. Sjuksköterskor beskriver att de träffade patienter dygnet 

runt och förstod behovet bättre än de övriga professionerna. I rehabiliteringen upplevde 

sjuksköterskor att deras jobb var att skapa hopp, att patienter förstod att de hade ett värde. 

Sjuksköterskor upplevde att det var svårt att sätta ord på vad deras roll var i 

rehabiliteringen. De var närvarande i alla situationer som en projektledare (Loft et al., 2017; 

Dreyer et al., 2016).  

 

No, (laughs) it's just that I want to tell them during the first ward round that 

although there are physiotherapists or occupational therapists and speech therapists 

and neuropsychologists, we are as much part of the rehabilitation as therapists are, 

but no, they do not see it (Loft et al., 2017, s.4909).  
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Sjuksköterskor beskrev att neurologirehabilitering uppfattades olika, det skiljde sig från 

andra typer av rehabilitering. De beskrev att det var annorlunda på grund av komplicerat 

sjukdomstillstånd, medan andra ansåg att skillnaderna var knutna till patienters hjärnskada 

(Loft et al., 2017; Theofanidis, 2015).  

 

You need to consider many things in the field of neurology; I think the patients are 

harmed in a different way than if one has fallen and broken a leg or injured a hip. 

Often, something in the brain is affected in some way. Because the patient lying in 

bed hitting is not doing it because he wants to hit (Loft et al., 2017, s.4908). 

 

Sjuksköterskor upplevde att patienter hade olika åsikter om vad rehabilitering innebar, 

patienter trodde att det var serviceinriktat. De ville spara energi till träning och övningar, de 

förstod inte att påklädning var en del av träningen. Sjuksköterskor berättade att patienterna 

behövde anstränga sig.  Sjuksköterskor ansåg att de var patienternas röst i rehabiliteringen, 

de hade en överblick över patienters situation. Det var nödvändigt att veta lite om allting om 

patienterna även om inte alla i teamet var överens om detta (Dreyer et al., 2016; Christiansen 

& Feiring 2017). 

 

We possess knowledge from all fields, we know what the doctors do and we know 

what the therapists do, we also know what the speech therapist does. We know if a 

chest X-ray is ordered, so we are the ones to tie up all the loose ends…well, we do not 

have to, but it is natural that we do it (Dreyer et al., 2016, s.115). 

 

Sjuksköterskor beskrev hur kontinuitet var en grundläggande förutsättning för 

uppbyggnaden av god relation till patienterna. Det var möjligt att strukturera och planera 

vården på ett bra sätt för patienter. Sjuksköterskor beskrev att patienter med hjärnskada 

krävde tid och tålamod, de gav patienterna möjlighet till påklädning och hitta rätt ord. 

Sjuksköterskor upplevde att de var närmast patienterna och beskrev hur de hanterade 

livsnödvändiga funktioner och behov som patienter behövde (Dreyer et al 2016; Loft et al., 

2017). 

 

We ensure that they get to the toilet, and make sure that they get nutrition. We keep 

an eye on their general condition and respond to anything that needs to be taken care 
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of, e.g. the patient’s oral care, nutrition status, screening for pain, weight and height, 

health and information (Dreyer et al., 2016, s.113). 

 

 

Riktlinjer och strategier för att förbättra omvårdnaden 

Hinder och möjligheter  

Sjuksköterskor använde sig av riktlinjer som innehöll rekommendationer som till exempel 

rörlighet och aktiviteter i det dagliga livet, assistera patienterna vid förflyttning, smärta, 

depression och tid till kommunikation med patienterna. Sjuksköterskor upplevde att 

riktlinjerna gav en ny insikt om omvårdnaden. Det praktiska arbetet var lättare att utföra för 

patienter som drabbats av en stroke. De förstod innehållet i riktlinjerna och hur det 

användes, riktlinjerna gjorde att de hade fokus på flera problem. Sjuksköterskor 

sammanfattande riktlinjerna som praktiska hjälpmedel. Riktlinjerna var korta och lätta att 

använda och praktiskt att använda när det kom ny. Sjuksköterskor upplevde att riktlinjerna 

förbättrade arbetet vid förflyttning och bemötande till patienter. Sjuksköterskor reflekterade 

inte bara på det fysiska utan även det psykiska som till exempel depression, de frågade hur 

patienterna kände. Riktlinjerna som handlade om rehabilitering hade individuella 

instruktioner, vilket minskade behovet av rehabiliteringsteamet. Mätinstrument användes 

systematiskt som till exempel skalor på gångförmågan, fall, depression, oro och 

nutritionsstatus (Hafsteinsdottir et al., 2013; Bjartmarz et al., 2017).  

Sjuksköterskor upplevde hinder och möjligheter av att arbeta efter strategier. Strategier 

inkluderade bland annat fortsatt behandling, undanhålla beslut till patient, stödja anhöriga 

och att ändra beslut om situationen förändrades. Strategierna gjorde det möjligt att samla in 

fakta, ta beslut och undvika att ta förhastade beslut när prognosen var osäker. Detta gjorde 

att sjuksköterskor kunde reflektera om besluten var rätt eller om en inkorrekt bedömning 

hade gjorts. Sjuksköterskor upplevde att strategier optimerades patienters omvårdnad och 

undvek lidande. Strategierna kunde bli ett hinder för sjuksköterskor eftersom det fanns brist 

på resurser och för lite tid. Sjuksköterskor upplevde att strategierna inte används av läkarna, 

vilket begränsade möjligheterna för att ta beslut om patienters omvårdnad. Sjuksköterskor 

berättade att det fanns en skillnad om hur de ville arbeta och hur förutsättningarna var i 

verkligenheten. När patienter inte förstod vad som hände eller kunde ta in informationen, 

valde sjuksköterskor att använda sig av strategier, för att underlätta förståelsen för patienter. 
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Ett exempel på en strategi var att undanhålla beslut till patienten. Meningen med strategin 

var att tillåta att det gick tid innan beslutet togs om omvårdnad och behandling, för att se 

hur situationen utvecklades. Användandet av strategier skapade lugn och säkerhet, vilket 

bidrog till en bättre situation gällande patienters omvårdnad (Rejnö & Berg, 2015; Rejnö, 

Danielson & Berg, 2013). 

 

Etiska dilemman, ur sjuksköterskans perspektiv 

Krävande situationer 

Sjuksköterskor beskrev att när patienter dör oväntat hamnade de i krävande situationer, 

etiska dilemman och värderingskonflikter uppstod. I denna oväntade situation var 

sjuksköterskor emotionellt påverkade och inte beredda på att patienters liv inte kunde 

räddas. Rutinerade sjuksköterskor var självsäkra, vågade ifrågasätta beslut, de hade en 

annan förståelse och mod att inte följa rutinerna. Sjuksköterskor upplevde att stroken kom 

som en blixt från en klar himmel och slog ner i livet när patienter minst anade det (Rejnö, 

Danielson & Von Post 2013; Rejnö, Danielson & Berg 2013). 

 

Stroke is like a tsunami that comes towards us while we are sitting down with folded 

hands. Due to increasing life expectancy, stroke incidence will multiply in the coming 

decades and we still have not built the appropriate structures to deal with this 

(Theofanidis , 2015, s.140).  

 

Om patienter blev medvetslösa upplevdes detta dramatiskt, det blev en skräckupplevelse för 

de som var närvarande. Även om situationen upplevdes som kaotisk, hade sjuksköterskor 

fortfarande ett ansvar och försäkrade sig om att patienter togs om hand med respekt. 

Sjuksköterskor argumenterade när behandlingen inte gav något resultat till förbättring, det 

var deras ansvar att uppskatta patienters lidande. ” It’s just that it’s so sudden, one day 

you’re up walking, the next you’re lying snoring, deeply unconscious, it’s so concrete, it 

happens so fast”(Rejnö, Danielson & Von Post, 2013, s.125). Sjuksköterskor upplevde att 

patienter som utan varning drabbades av en livsförändrad stroke, blev hjälplösa, livlösa och 

kunde vara döda inom ett fåtal timmar. I dessa situationer var patienter beroende av hjälp. 

Patienter blev tvungna att ligga i sängen och acceptera omvårdnaden som gavs, 

behandlingen som erbjöds utan att vara involverade i besluten.”Many of them have a stroke 
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and all at once get so bad that they won’t ever wake up”(Rejnö, Danielson & Von Post, 2013, 

s.126). Sjuksköterskor beskrev att de blev placerade i utmanande situationer när patienters 

död kom plötsligt efter stroken. Sjuksköterskor kunde inte kommunicera med patienterna, 

utan fick lita på vad anhöriga berättade. De blev beroende av anhöriga i valet av 

tillvägagångssätt i omvårdnaden för patienters bästa (Rejnö, Danielson & Von Post, 2013).  

Sjuksköterskor beskrev att det var bättre att vara ärlig, hur sorligt beskedet eller nyheten var 

skulle det levereras oavsett konsekvenserna. Sjuksköterskor var optimistiska i deras sätt att 

vara än hur de egentligen kände, för att ge hopp. Sjuksköterskor berättade en vit lögn om att 

de inte visste resultaten, de ville att svaret skulle komma från läkaren. De sjuksköterskor som 

hade detta beteendemönster var medvetna om att det var ett tveksamt argument, de baserar 

detta på att det var inte detsamma som att ljuga eller att vara oärliga. Resultatet visade att 

det blev bättre att använda strategier för att handha etiska problem. Att använda strategin: 

diskutera med anhörig eller teamet, användes för att vara överens om ett beslut eller en 

kompromiss (Rejnö & Berg, 2015; Rejnö, Danielson & Berg, 2013; Rejnö et al 2017). 

 

Tidsbrist i omvårdnaden  

Prioritering 

Sjuksköterskor upplevde att de var bläckfiskar, fullmaktsgivare, planerare och sekreterare. 

Dessa uppgifter var tidskrävande och påverkade vården, uppgifter som enligt 

sjuksköterskor inte var deras arbete. Sjuksköterskor beskriver att de kände sig obeslutsamma 

när patienter hade en begränsad tid att leva. Det var svårt att prioritera tiden för att dra nytta 

av när patienter behövde det som mest. De hade inte tiden som behövdes för att göra det 

bekvämt för patienter. Det var svårt att välja saker som skulle göras på avdelningen och 

omvårdnad för döende patienter (Rejnö, Danielson & Von Post, 2013; Loft et al., 2017). 

Sjuksköterskor upplevde stress om patienter hade många symtom på grund av skadans 

omfattning. Detta hade ingen påverkan i omvårdnaden. Stress var relaterad till hur mycket 

det var att göra på avdelningen. Detta ledde till frustration hos sjuksköterskor när det inte 

fanns resurser och att säkerheten kunde påverka patienterna (Joice, Jones & Johnston, 2012). 

Tid är en viktig faktor i relation mellan sjuksköterskor och patienter (Dreyer et al., 2016). 

 

 Well, I think that we must recognize each other professionally, you cannot just think 

that your care interventions are important just because you have to hurry on to 
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something else afterwards. We are here for the patients, to give them the best 

treatment (Dreyer et al., 2016, s.115).   

 

Sjuksköterskor upplevde att det var ont om tid och användandet av riktlinjerna var 

tidskrävande. De var inte erfarna att arbeta utifrån riktlinjer och ytterligare arbete behövdes 

Sjuksköterskor upplevde att ADL och mobilisteringen blev förbättrade med riktlinjerna och 

det fanns mer tid till att samtala med patienter (Bjartmarz et al., 2017; Hafsteinsdottir et al., 

2013). Sjuksköterskor upplevde att under en upptagen dag var omvårdnad högt prioriterat, 

de fick göra kompromisser och kunde inte göra det som var bäst för patienterna. 

Sjuksköterskor prioriterade när de tog hand om patienters grundläggande vård, en del 

patienter fick inte den omvårdnaden de behövde. Sjuksköterskor beskrev en stressad 

händelse var när det var hög belastning på avdelningen och det var svårt att prioritera. 

Enligt sjuksköterskor var brist på tid och personal ett hinder för att ge kvalitet i 

omvårdnaden till patienter med stroke. Det skapades frustration hos sjuksköterskor när 

patienter blev drabbade på grund av hög belastning (Joice et al., 2012; Loft et al., 2017). 

 

Behov av utbildning  

Kompetensutveckling 

Sjuksköterskor upplevde att de behövde utbildning om riktlinjerna för att få en bättre 

kompetens. Exempel på riktlinjer var att ge patienter individanpassat material, utbildade 

patienter om stroke, konsekvenser, planerad diagnos, behandling och att patienter får 

tillgång till social support efter utskrivning. Utbildning av riktlinjerna gjorde att 

sjuksköterskor blev bättre på att undervisa patienter. Detta medförde en särskild betydelse 

för helheten av rehabiliteringen för patienter med stroke (Bjartmarz et al., 2017; 

Hafsteinsdottir et al., 2013). Sjuksköterskor beskrev att de önskade få ytterligare kurser och 

utbildning, de kände att de inte kunde hålla sig uppdaterade inom området. Sjuksköterskor 

uttryckte att utbildningen utgjorde en viktig grund för deras arbete, de upplevde en brist på 

kunskap ibland kollegorna. Sjuksköterskor beskrev att det var grundläggande att ge en hög 

kvalitet av omvårdnad. Hälften av sjuksköterskorna beskrev att det var viktigt med 

utbildning för att bibehålla kompetensen, och vara specialiserade på omvårdnad vid stroke. 

Sjuksköterskor beskrev att deras kompetens gjorde att de kunde undvika akuta 

komplikationer. Sjuksköterskor upplevde att de hade olika nivåer av kompetens och 
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kunskap, det var viktigt att matcha patienter med rätt sjuksköterskor. Sjuksköterskor 

förklarade att matchningen var en del av individuell omvårdnad utifrån patienters behov. 

För att bevara och lära sig aktuell kunskap, var sjuksköterskor erbjudna utbildning och 

kurser i specialiserad omvårdnad för stroke. Kompetensen var inte tillräcklig för att ge hög 

kvalitet i omvårdnaden (Loft et al., 2017; Struwe, Baernholdt, Noerholm & Lind 2013). 

 

Often we know in advance somehow. It’s not always we can put it in words, but 

somehow we always know, which ones [patients] will get suddenly critically ill. It’s 

an intuition you acquire in the long run isn’t it? You have seen it so many times 

before and suddenly it’s right there (Struwe et al., 2013, s.145). 

 

Diskussion 

 

Metoddiskussion 

Kvalitativa artiklar användes i litteraturstudien som byggde på att få en förståelse om 

människans subjektiva upplevelser, de kvantitativa artiklarna användes för att få en 

statistisk överblick av ämnet. För att belysa sjuksköterskornas upplevelser i omvårdnaden 

när patienter drabbas av stroke, valdes en tillämpning av kvalitativa artiklar då de belyser 

upplevelser (Segesten, 2017, s.107).  

 

Databaser som användes var CINAHL och PubMed, de omfattar forskning om omvårdnad 

och sågs relevanta till syftet. Sökningarna gjordes i CINAHL och gav ett stort utbud av 

relevanta artiklar som användes i resultatdelen. Sökningar i PubMed gav tre dubbletter och 

inget ytterligare relevant material för syftet. Psycinfo gav inga relevanta artiklar kopplat till 

syftet. De sökord som användes i databaserna valdes för att begränsa antalet sökträffar inom 

området, för att besvara litteraturöversiktens syfte. För att få en global och omfattande 

överblick gjordes ingen geografisk avgränsning. Artiklarna som användes var från Sverige, 

Grekland, Scottland, Danmark, Nederländerna, Norge och Island. För att få fram den senaste 

forskningen exkluderades artiklar som var mer än 5 år gamla. För att få information inom 

området stroke gjorde författarna en pilotsökning för att se om det fanns vetenskapliga 

originalartiklar. I litteraturöversikten användes Headings i CINAHL och Mesh i Pubmed. 

Sökningar som användes var nurse och fritextordet nursing för att beskriva sjuksköterska 
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och omvårdnad. Stroke och stroke units användes för att få fram personer som drabbats av 

en stroke. Attitude of Health Personal och nurse attitude användes för att beskriva 

upplevelser. I Pubmed och CINAHL anses sökorden vara relevanta för området och en 

styrka för arbetets resultat. Fritextordet nursing användes för att mätta sökningarna. 

Östlundh (2017, s.81-82) beskriver att det är meningen att få hjälp av bibliotekarierna 

eftersom de är utbildade för att hjälpa till med informationssökning. Efter författarnas möte 

med bibliotekarien gjordes en ny sökning med nytt sökord; nurse- patient relations, denna 

sökning gav inget resultat.  

 

För att förstå artiklarna som var på engelska användes översättningsprogram och ordböcker. 

Översättningen kan ha påverkat litteraturöversikten negativt genom misstolkningar och 

eventuella brister i språket kan ha uppstått. Båda författarna granskade artiklarna för att 

sedan sammanställa artiklarna enligt granskningsmallen i Friberg (2017, s. 187-188), det 

innebar att författarna fick en helhetsbild över studiernas kvalitet, vilket gav en större 

tillförlitlighet för studien (Friberg 2017, s. 147). Styrkan i arbetet baserades på ny forskning 

som var minst fem år gammal. Om författarna hade valt en annan årsintervall så kunde 

litteraturöversikten blivit mer omfattande. Författarna ville ha den senaste forskningen 

eftersom synen på kunskap förändras och det bedrivs mycket forskning inom omvårdnad 

vid stroke. Resultatet bestod av sju europeiska länder vilket kunde vara en fördel och en 

nackdel, eftersom det framkom olika resultat som gav ett bredare perspektiv inom området 

av stroke. Svagheten var att det inte fanns artiklar utanför Europa vilket kunde ha förändrat 

resultatet. 

 

Resultatdiskusson 

Syftet med litteraturöversikten var att belysa sjuksköterskors upplevelser vid omvårdnad av 

patienter som drabbats av stroke. I resultatet framkom det olika faktorer sjuksköterskor 

upplevde omvårdnaden som bygger på fem kategorier. I diskussionen tas det upp tre 

huvudfynd som är kommunikation, tidsbrist och etiska dilemman hos sjuksköterskor. 

 

Kommunikation 
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I resultatet framkom det att sjuksköterskor upplevde kommunikationsvårigheter med andra 

professioner. I stroketeamet fanns det åsikter om hur patienters omvårdnad skulle utföras, 

alla såg till sin del i arbetet. Sjuksköterskor träffade patienter dygnet runt och hade en 

helhetssyn över patienters vård. Detta kan jämföras med en studie av Barreca och Wilkins 

(2008) där sjuksköterskor upplevde att allt involverade kring dem, sjuksköterskor såg 

patienten dygnet runt. Vid frågor om patienten borde stroketeamet fråga sjuksköterskorna, 

eftersom deras roll var viktig och omfattande. De övriga i stroketeamet arbetade inte dygnet 

runt och fick inte helheten om patientens vård. Författarna anser att kommunikation mellan 

sjuksköterskor och olika yrkeskategorier hade en betydande roll för patienterna. Det uppstod 

brister i kommunikationen som kunde leda till missförstånd och misstolkningar. 

Sjuksköterskan var hos patienten dygnet runt och hade en helhetssyn över patienten som 

inga andra yrkeskategorier hade. Sjuksköterskan hade patienten i centrum och koordinerade 

omvårdnad och rehabilitering. Travelbee (2001, s.47) beskriver att sjuksköterskor var i 

kontakt med patienten dygnet runt. Travelbee (2001, s.221) skriver att sjuksköterskor var mer 

på arbetsplatsen än annan vårdpersonal. Sjuksköterskor behövde kunna hantera alla 

problem som har allvarlig inverkan på den sjukes välbefinnande. Fossum (2013, s. 46) 

beskriver att förstå vad en annan person säger och menar var svårt, inte bara inom hälso- och 

sjukvården. I sjukvården var språkbruket väsenligt det var viktigt att man talar så andra 

förstår. Rösten och tonfallet var av stor vikt, lät en sjuksköterska stressad blev det antagligen 

svårare för patienten att fråga eller berätta om saker som krävde tid, förtroende och 

engagemang. 

Tidsbrist 

I resultatet framkom det att sjuksköterskor hade det svårt att prioritera tiden, de hade 

uppgifter som de ansåg inte ingick i deras arbetsuppgifter. Sjuksköterskor visade inte för 

patienter att det var stressigt på avdelningen utan tog sig tid till att vårda patienterna. De 

fick kompromissa i omvårdnaden på grund av att det inte fanns resurser, detta ledde till 

frustration ibland sjuksköterskorna. Det framkom även i en studie av Seneviratne, Mather 

och Then (2009) att sjuksköterskor upplevde att de skadar sig själva på grund av stress. Det 

fanns inte tid för sjuksköterskor att göra arbetet noggrant för patienterna, stressen ledde till 

att en del av arbetet glömdes bort. Sjuksköterskor tog över för patienter genom att hjälpa till 

med påklädning, borsta tänderna istället för att låta de själv göra det på grund av tidsbrist. I 
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en artikel av Tholin och Forsberg (2014) belyser de patienters upplevelser att sjuksköterskor 

var stressade i omvårdnaden och inte gav tid till rehabiliteringen. I studien av Barreca & 

Wilkins (2008) framkom det att sjuksköterskor ansåg att rehabiliteringen var viktig, de såg 

hinder i att genomföra detta eftersom det inte fanns extra personal, utan extra resurser var 

detta svårt att uppfylla. Sjuksköterskor beskrev att de var tvungna att sätta händerna i 

fickorna, för att inte ta över patienters rehabilitering. Författarna anser att sjuksköterskor 

upplevde stress på arbetsplatsen, de hade svårt att prioritera tiden. De upplevde att 

patienterna krävde specifik omvårdnad som det inte fanns resurser till. Sjuksköterskor 

upplevde att de inte visade för patienterna att de var stressade, dock upplevde patienterna 

att sjuksköterskorna var stressade i deras bemötande. Rehabiliteringen blev åsidosatt på 

grund av brist på resurser och tid.  

 

Etiska dilemman  

I resultatet framkom det att sjuksköterskor upplevde att patienterna fick behandling utan 

förbättring, detta relaterade till överbehandling och lidande för patienten. Patienterna var i 

ett palliativt skede ur sjuksköterskans perspektiv, läkarna hade andra åsikter vilket gjorde att 

sjuksköterskorna hamnade i krävande situationer när patientens liv inte kunde räddas.  

Detta kan jämföras med en studie av Eriksson, Andersson, Olsson, Milberg och Friedrichsen 

(2014) där beskrev sjuksköterskor att patienter blev överbehandlade i det palliativa skedet, 

läkarna delade inte deras åsikter om att det var palliativt skede. Detta ledde till frustration 

bland sjuksköterskor eftersom de hade svårt att göra en omvårdnadsplan. Sjuksköterskor 

beskrev etiska beslutstagande dilemman i teamet som handlade om livsuppehållande 

behandlingar för patienter, till exempel nutrition, medicinskbehandling och undersökningar. 

När patienter fick sondmatning var det en del i teamet som utvärderade situationen som 

tvivelaktig och andra tyckte det fortfarande fanns hopp. Sjuksköterskor bedömde patienter 

palliativa och tyckte att de inte skulle ge onödig medicinskbehandling eftersom det ökade 

lidandet. Detta framkom även i en grekisk artikel av Theofanidis och Gibbon (2016b) där 

beskrev sjuksköterskor att det var oetiskt att undanhålla vård för äldre patienter och även 

oetiskt att ge fortsatt medicinskbehandling till de som är palliativa. Travelbee (2001, s.99,117) 

beskriver att lidande är ett ord som kan ha flera betydelser, det kan beskriva människans 

psykiska och fysiska smärta. Lidande betraktas som en erfarenhet som varierar i intensitet 



21 
 

och varaktighet. Lidande kan vara en känsla som är från enkel, förbigående, fysisk, psykisk 

eller obehag till extrem ångest. Det kan leda till apatisk likgiltighet. Hopp gör att människor 

kan övervinna oro, tragedier och lidande. Författarnas anser att patienter skulle behandlas 

oavsett ålder, att inte behandla är oetiskt försvarbart. Att inte få patienters medgivande till 

behandling utan att lyssna till anhörigas önskemål kan upplevas som oetiskt. Eftersom det 

inte är patientens önskemål vilket ökar lidandet. Svensk sjuksköterskeförening (2017) skriver 

att det är sjuksköterskans ansvar att ta ställning mot oetiska metoder och förhållanden.  

 

Behov av utbildning 

I resultatet framkom det att sjuksköterskor behövde utbildning för att upprätthålla 

kompetensen, för att kunna ge patienterna bra kvalitet i omvårdnaden. Patienter som 

drabbats av en stroke krävde specifik omvårdnad som sjuksköterskor behövde ha kunskap 

om. Sjuksköterskor önskade fler kurser och utbildning för att hålla sig uppdaterade inom 

området. De upplevde en brist på kunskap bland kollegor. Detta framkom i Tholin och 

Forsberg (2014) där sjuksköterskorna upplevde att de hade olika nivåer av kompetens och 

kunskap, patienterna märkte när sjuksköterskor var osäkra i omvårdnaden. Detta förstärks 

av Theofanidis och Gibbon (2016b) som belyser att det behövs fortsatt utbildning för 

sjuksköterskor som jobbade med stroke. Fördelarna med utbildningen var att förbättra 

omvårdnaden och hantering av strokepatienter. Detta gav möjligheter för en fortsatt 

professionell utveckling för sjuksköterskor. Travelbee (2001, s.72) skriver att sjuksköterskor 

har speciella kunskaper och ska på sikt förebygga och hjälpa andra människor. 

Sjuksköterskan har begränsade kunskaper inom vissa områden som är avgränsade. 

Sjuksköterskan är juridisk ansvarig för överträdelse av dessa gränser. Författarna anser att 

utbildning är viktigt för verksamheten för att ge en god och säker vård för patienterna. 

Sjuksköterskor ska höja kompetensen genom att gå på föreläsningar och utbildningar som 

verksamheten erbjuder.  

 

Slutsats 

Litteraturöversikten skulle belysa sjuksköterskors upplevelser vid omvårdnad av patienter 

som drabbats av stroke. Sjuksköterskors roll vid stroke är omfattande och kräver specifik 

omvårdnad och kunskap. Författarna ser brister hos sjuksköterskor som är stressrelaterat på 
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grund av hög belastning och få resurser på en strokeavdelning. Detta kan leda till 

missförstånd i kommunikationen mellan professioner och påverka patienter negativt. 

Strokepatienter behöver tid vid kommunikation och omvårdnad. Det behövs resurser för att 

kunna ge en trygg och patientsäker vård. Det är viktigt att förstå sjuksköterskors upplevelser 

och hur de hanterar etiska problem, eftersom etiska problem är grundläggande i 

omvårdnaden. Författarna anser att den kliniska nyttan är att det behövs specifik utbildning 

i omvårdnad, kommunikation och rehabilitering för att höja kompetensen på en 

strokeavdelning. För att förbättra patientvården och minska dödligheten hos strokepatienter. 

Det behövs fortsatt forskning på sjuksköterskors omvårdnadsroll, kommunikation mellan 

yrkesprofessioner, utveckling av stroketeam. Det behövs mer kvantitativ forskning för att 

mäta sjuksköterskors upplevelser globalt inom stroke.  
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Bilaga 1 

Tabell 1 

Översikt av sökningar 

Databas 

Datum 

Sökord Avgränsning Antal 

relevanta 

artiklar 

Urval*1 Urval *2  Urval *3 Urval *4 

Cinahl  

180113 

(MH”Stroke”) 

AND 

(MH”Nurse 

Attitude”) 

2012-2017 

Adult:19-44 

Språk: 

Engelska 

13 13 10 8 6 

Cinahl  

180113 

(MH”Stroke”) 

AND 

(MH”Stroke 

Units”) 

2012-2017 

Adult:19-44 

Språk: 

Engelska 

16 16 10 4 2 

Cinahl  

180113 

(MH”Stroke”) 

AND 

(MH”Attitude of 

Health 

Personal”) 

Fritext:: nursing 

2012-2017 

Adult:19-44 

Språk: 

Engelska 

6 6 4 2 1 

Pubmed  

180213 

(Mesh”Stroke”) 

AND 

(Mesh”Nurses”) 

5 år 

Adult:19-44 

Språk: 

Engelska 

10 10 1 1 0 

*(1) 

Pubmed  

180213 

 

(Mesh“Stroke”) 

AND 

(Mesh“Attitude 

of Health 

Personal”) 

5 år 

Adult:19-44 

Språk: 

Engelska 

46 46 2 2 0 

*(2) 

Pubmed  

180213 

(Mesh”Stroke”) 

AND 

(Mesh”Nursing”) 

5 år 

Adult:19-44 

Språk: 

Engelska 

25 25 0 0 0 

Manuell sökning   20 8 5 4 3 

*Urval 1: Artiklarnas titel lästes, Urval 2: Artiklarnas abstrakt lästes, Urval 3: Hela artikeln lästes, Urval 4: 

Artiklarna kvalitetsgranskades. *: Dubblett  

 



 
 

Bilaga 2 

Tabell 2 

Översikt av inkluderade artiklar 

Författare, 

Årtal, Land 

Studiens syfte Typ av studie Deltagare 

(bortfall) 

Datainsamling 

Analys 

Huvudresultat Kvalitet 

Dreyer, et al, 

2016, 

Danmark 

Syftet med denna 

studie var att 

beskriva 

sjuksköterskornas 

erfarna roller och 

funktioner under 

rehabiliteringen 

på en 

strokeavdelning. 

Fenomenologisk 

hermeneutisk 

metod, kvalitativ. 

Utgick från Paul 

Ricoeur tolknings 

teori 

19 (0) I 

strukturanalysen 

delas resultaten 

in i två teman 

med tre 

subteman 

vardera 

Att lära känna 

patienten som en 

person var viktigt för 

sjuksköterskorna, att ta 

hand om patientens 

grundläggande behov. 

Sjuksköterskans roll 

och funktion är viktig i 

teamet för patienten. 

Hög 

Joice, et al, 

2012, 

Scottland 

Att utforska 

stressen av vård 

av 

omvårdnadssjuks

köterskor och dess 

relation med 

uppfattningen av 

arbetsmiljön och 

om stroke. 

 

Kvalitativ, 

tvärsnittstudie 

Tre teorimodeller 

44 (0) Skewness och 

kurtosis statistik, 

T-tester och chi-

kvadratanalyser  

 

Stressen var relaterad 

till efterfrågan, 

sjuksköterskorna 

upplevde att de fick 

support från 

kollegorna när det var 

stressigt på jobbet. 

Hög 

Hafsteinsdót

tir et al, 

2012, 

Nederländer

na & Island 

Att bestämma 

genomförbarheten 

av den kliniska 

omvårdnadsreakti

onsstroke-

riktlinjen (CNRS-

riktlinjen) i 

vården av 

strokepatienter. 

Sjuksköterskornas 

erfarenheter, 

åsikter och 

inställning till 

riktlinjen. 

Kvalitativ, 

tvärsnitt 

30 (0) Beskrivande 

analys, IQR, 

Spearmans test, 

SPSS, Fischer´s 

Exact 

 

Sjuksköterskorna var 

positiva till riktlinjerna, 

de visade klart målet 

med patienten. Den 

gav nya insikter i 

omvårdnaden, 

riktlinjerna var lätta att 

förstå.  

Medel 



 
 

Rejnö & 

Berg, 2015, 

Sverige 

Syftet med 

studien var att 

belysa hinder och 

möjligheter som 

uppfattades av 

sjuksköterskan i 

att använda 

strategier, för 

hantering av 

etiska problem 

vid vård av 

patienter som 

drabbats av 

plötslig och 

oväntad död 

orsakad av stroke. 

 

Kvalitativ 15 (0) Analysen 

utnyttjas 

kombinerad 

deduktiv och 

induktiv 

innehållsanalys. 

Intervjuer 

 

Alla studerade 

strategier för hantering 

av etiska problem 

visade sig ha både 

hinder och möjligheter. 

Osäkerhet var ett stort 

hinder och 

samstämmig som en 

möjlighet vid 

användningen av 

strategier. Resultaten 

belyser också värdet av 

begreppet "patientens 

bästa" som en 

startpunkt på 

vårdarnas etiska 

resonemang. 

Medel 

Rejnö et al, 

2013, 

Sverige 

Syftet med denna 

studie var att 

belysa stroke 

gruppmedlemmas 

sätt att hantera 

etiska problem 

upplevda hinder i 

vården 

 

Mixad 16 (1) Innehållsanalys 

med både 

kvantitativa och 

kvalitativa delar. 

Mail och sedan 

individuella 

intervjuer 

 

Vilka strategier som är 

möjliga att använda för 

sjuksköterskor berodde 

på organisationen. Det 

var viktigt att förstå 

sjuksköterskors 

upplevelser och hur de 

hanterar etiska 

problem, eftersom 

etiska problem är 

grundläggande i 

omvårdnaden. 

Medel 

Bjartmarz et 

al, 2017, 

Island 

Syftet med denna 

studie var att 

utreda om 

strokeriktlinjerna 

var genomförbara 

för sjuksköterskor 

i omvårdnaden av 

patienter med 

stroke. 

Mixad metod 

Utforskande 

40 (7) Frågeformulär, 

fokusgrupper. 

Beskrivande 

analys, SPSS, 

Innehållsanalys 

 

Sjuksköterskorna 

upplevde att det blev 

en förbättring i 

omvårdnaden. Det var 

lätta och praktiska att 

använda. 

Hög 

Rejnö et al, 

2013, 

Sverige 

Syftet med 

studien var att 

beskriva hur 

sjuksköterskor 

upplevde när 

patienterna 

drabbats av akut 

stroke och vars liv 

inte kan räddas. 

 

Hermaneutisk 

design 

 

9 (0) Intervju, 

hermaneutisk 

analys 

Resultaten lyfter fram 

att oväntade och 

plötsliga dödsfall 

kräver att 

sjuksköterskor ska 

kunna hantera etiskt 

krävande situationer. 

 

Medel 

Rejnö et al, 

2017, 

Sverige 

Syftet med 

studien var att 

fördjupa 

förståelsen för 

sjuksköterskors 

resonemang och 

upplevelser om 

att tala sanning 

Kvalitativ 

Teori 

15 (1) Individuella 

intervjuer, både 

deduktiv och 

induktiv 

innehållsanalys 

 

Sjuksköterskorna 

upplevde att ärligheten 

var högt värderad och 

betraktades som ett 

skäl för att alltid 

berätta sanningen. 

Medel 



 
 

när en patient 

drabbas av en 

akut stroke. 

 

Theofanidis, 

2015, 

Grekland 

Syftet med 

studien var att 

utforska 

nuvarande 

synpunkter och 

etiska 

förhållanden för 

sjuksköterskor på 

ett grekiskt 

sjukhus med olika 

attityder för 

strokevård.  

Kvalitativ 

 

12 (0) Fokusgrupper 

och individuella 

intervjuer, 

innehållsanalys 

Sjuksköterskor 

uppfattade att äldre 

strokepatienter fick 

sämre omvårdnad och 

behandling än yngre 

patienter. 

 

Medel 

Struwe, 

Baernholdt, 

Noerholm, 

& Lind, 

2013,  

Danmark 

Syftet var att 

belysa 

sjuksköterskors 

perspektiv om hur 

man organiserar 

omvårdnaden vid 

stroke. 

Kvalitativ 

,beskrivande  

28(0) Semistrukturera

de intervjuer, 

innehållsanalys 

Sjuksköterskorna 

upplevde att det var 

viktigt med utbildning 

för att bibehålla 

kompetensen, och vara 

specialiserade på 

omvårdnad vid en 

stroke. 

Medel 

Christiansen

& Feiring, 

2017, Norge 

Syftet var att 

belysa hur 

sjuksköterskor 

upplever problem 

i möten med 

patienter på en 

rehabiliterings 

avdelning. 

Kvalitativ 15 (0) Fokusgrupps 

intervju.  

Hermeneutisk 

analys 

Sjuksköterskorna och 

patienterna hade olika 

syn på vad 

rehabilitering innebar. 

Patienter och anhöriga 

var mer pålästa om 

vad det finns för 

behandling. 

Hög 

Loft,Poulsen

,Esbensen, 

Iversen, 

Mathiesen & 

Martinsen, 

2017, 

Danmark 

Syftet var att 

belysa 

sjuksköterskors 

attityder och 

åtgärder relaterat 

till deras funktion 

på en stroke-

rehabiliterings 

enhet. 

Kvalitativ, 

beskrivande, 

tolkande 

8(0) Observationer, 

intervjuer 

Innehållsanalys 

Sjuksköterskorna 

ansåg att de skulle 

skapa en god relation 

till patienten. Det var 

ett fysiskt krävande 

jobb. Viktigt med 

utbildning för en bra 

grund. 

Medel 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Bilaga 3 

Tabell 3  

Exempel av analysprocess 

Huvudfynd Huvudsakligt innehåll Kategorier 

Upplevelser vid 

kommunikation & 

rehabilitering med patienter 

Kommunikationsbrister och 

rehabilitering 

Sjuksköterskors upplevelser 

av att vårda patienter med 

stroke 

Rekommendationer & 

mätinstrument 

Sjuksköterskors riktlinjer vid 

stroke 

Riktlinjer och strategier för 

att förbättra omvårdnaden 

Diskriminering & Etiska 

situationer 

Uppstår etiska situationer Etiska dilemman utifrån 

sjuksköterskors perspektiv 

Stress i omvårdnaden Tiden spelade roll i hur 

omvårdnaden utfördes 

Tidsbrist 

Kunskap, utbildningsbrist, 

kompetens 

Mer utbildning behövs Behovet av utbildning 

 

 

 

 

   

   

  

 


