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Abstrakt 

Bakgrund: Stroke är den näst största orsaken till dödsfall och den tredje största orsaken till 

funktionshinder i världen. Sjuksköterskan är en viktig del i patientens vårdteam. 

Sjuksköterskor bör hjälpa patienter som insjuknat i stroke att finna mening samt övervinna 

sitt lidande, vilket kräver en god kommunikation mellan patient och sjuksköterska. 

Syfte: Belysa sjuksköterskors upplevelser och erfarenhet av att vårda patienter som 

insjuknat i stroke.  

Metod: Denna studie är en litteraturöversikt som grundar sig i 15 vetenskapliga artiklar. 

Artiklarna hittades i databaserna PubMed och Cinahl som sedan analyserades och resultatet 

från artiklarna delades in i kategorier och subkategorier. 

Resultat: Sjuksköterskor upplevde svårigheter med att samarbeta inom vårdteamet och 

arbetsförhållande samt bristande kompetens. Patienter som insjuknat i stroke och deras 

anhöriga hade stort behov av stöd och tid. Sjuksköterskor strävade efter att prestera sitt 

bästa samt ge den bästa omvårdnaden och rehabiliteringen som är möjligt. 

Diskussion: Förbättring av kommunikation krävs både inom teamet och till patienter som 

insjuknat i stroke för att vården ska bli bättre. Mer utbildning kring strokevård upplevdes 

nödvändigt då sjuksköterskor upplevde osäkerhet samt kunskaps- och kompetensbrist. 

Slutsats: Genom denna studie kan brister inom strokevården belysas och diskuteras i hälso-

och sjukvården som skulle kunna leda till förändringar och förbättringar vilket gynnar 

vårdkvaliteten och sjuksköterskors arbetsmiljö och välbefinnande på arbetsplatsen. 

 

Nyckelord: Erfarenheter, litteraturöversikt, sjuksköterskor, stroke, upplevelser 
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Stroke är den näst största orsaken till dödsfall och den tredje största orsaken till 

funktionshinder i världen. Förekomsten av att insjukna i stroke i låg- och 

medelinkomstländer har under de senaste fyra decennierna mer än fördubblats medan den 

har minskat med 42 % i höginkomstländer (WHO, 2016). I Sverige drabbas cirka 30 000 

personer varje år av stroke. Av dessa 30 000 är det 30 % som återinsjuknar. Stroke drabbar 

vanligast personer över 65 år men kan förekomma i alla åldrar, i Sverige är medelåldern 75 

år. Stroke är den sjukdomsgrupp som tar upp flest vårdplatser på sjukhusen i Sverige 

speciellt då prevalensen ökar i takt med ökat antal äldre personer. Dödligheten av stroke och 

sviterna efter sjukdomen har minskat drastiskt till följd av bättre akutomhändertagande och 

specifik vård samt bättre rehabilitering. Trots den minskade dödligheten så bedöms stroke 

som den tredje vanligaste dödsorsaken i Sverige och risken för att avlida vid 

återinsjuknande ökar. Personer som drabbas av stroke har ofta ett stort omvårdnads- och 

rehabiliteringsbehov (Hedman & Jansson, 2015, s. 149-150, 156).  

 

Bakgrund 

Stroke är ett samlingsnamn för sjukdomar som berör hjärnans blodtillförsel. Dessa 

sjukdomar är hjärninfarkt, i form av antingen embolier eller tromboser, och hjärnblödning. 

Av dessa två är hjärninfarkt vanligast och står för cirka 85 % av alla strokefall. Stroke leder 

till syrebrist i hjärnvävnaden som påverkar funktioner som styrs från det området som är 

skadat (Fitzpatrick & Birns, 2004). 

 

Riskfaktorer för att drabbas av stroke är hypertoni, diabetes, dyslipidemi och hjärt-

kärlsjukdomar som exempelvis ateroskleros, hjärtsvikt och förmaksflimmer. Andra faktorer 

som kan öka risken för att drabbas av stroke är rökning, fetma, fysisk inaktivitet och 

kostvanor med högt kolesterol och fett (Mink & Miller, 2011). 

 

Flera av symtomen vid stroke uppkommer hastigt. Symtom vid stroke är domningar eller 

svaghet i ansiktet, armen eller benet, särskilt på ena sidan av kroppen. Andra vanliga 

symtom är förvirring, problem att tala eller att förstå, problem att se i ett eller båda ögonen, 

problem att gå, yrsel, balansförlust eller svår huvudvärk. Vid misstanke om stroke ska 112 

kontaktas. Det är viktigt att notera tidpunkten då symtomen startade då det kan vara till 
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hjälp vid val av behandling (Mink & Miller, 2011). Helst ska patienten vara i kontakt med 

sjukvården inom 2 timmar, men inte senare än 4,5 timmar efter debutsymtom (Ericson & 

Ericson, 2015, s. 248). De undersökningar som brukar göras för att fastställa diagnos och 

omfattning av stroke är CT-skanning, cerebral angiografi, MRI, karotisdoppler och 

ekokardiografi (Clayton, 2014). 

 

Flera personer får bestående funktionsbortfall av sjukdomen och måste lära sig hantera 

sjukdomen och träna upp sina funktioner som förlorades eller försvagades i insjuknandet 

(Hedman & Jansson, s. 156). Hur stort funktionsbortfallet blir beror på vart skadan skett och 

hur stor skadan är. Vanliga funktionsbortfall är hemiplegi, syn- och talsvårigheter, svaghet, 

inkontinens, svårigheter att kontrollera känslor, personlighetsförändringar och intellektuella 

förändringar (Theofanidis & Gibbon, 2016b). 

 

Sjuksköterskans omvårdnadsåtgärder i det akuta skedet har som mål att förhindra 

ytterligare hjärnskada, uppehålla fria luftvägar, mäta vitala parametrar och se till vätske- 

och elektrolytbalans samt förutse komplikationer. För att främja tidig återhämtning bör 

omvårdnaden innehålla komplikationspreventioner mot vanliga komplikationer som 

inkontinens, trycksår och dysfagi (Theofanidis & Gibbon, 2016b). Omvårdnadsåtgärder sätts 

in efter individens behov och önskemål. Vårdplanering bör ske så tidigt som möjligt efter 

insjuknandet, där patienten och anhöriga tillsammans med sjuksköterskan gör upp en plan 

om hur omvårdnaden ska se ut. Sjuksköterskan arbetar inom ett vårdteam tillsammans med 

andra vårdprofessioner, därför är det viktigt att man inom vårdteamet har god kunskap om 

de olika professionernas kunskapsområde. Vårdteamet består av sjuksköterska, 

undersköterska, läkare, sjukgymnast, arbetsterapeut, logoped samt dietist (Hedman & 

Jansson, 2015, s. 157, 159-160). Vården blir mer effektiv och lättare om samarbete inom 

vårdteamet finns. Teamarbete kan förbättras genom väl förberedd och säker arbetsmiljö. Om 

kommunikation finns inom vårdteamet så utvecklas kunskaperna och kompetenserna samt 

att respekten för de andra professionerna ökar (Goosen, 2015). 

 

Vården bör utgå ifrån ett personcentrerat perspektiv. Detta innebär att patienten ses som en 

helhet och personens fysiska, andliga, sociala och psykiska behov lyfts fram. Ömsesidig 
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respekt mellan patient och sjuksköterska krävs för att den personcentrerade vården ska 

fungera bra. Sjuksköterskan ska lyssna på patientens upplevelser av sjukdomen samt se 

patienten som en värdefull och jämlik partner i vården. Patienten ska få möjlighet att göra 

evidensbaserade val relaterade till sin hälsa och behandling (Svensk sjuksköterskeförening, 

2016a). Evidensbaserad vård innebär vård som använder vetenskaplig forskning som grund 

för ett kliniskt beslutstagande. Evidensbaserad vård resulterar i minskade vårdskador, 

minskad sjuklighet, minskade dödsfall för patienter, förbättrad patientåterhämtning och 

minskade vårdkostnader. Idealt sett bör vårdpersonal och vårdorganisationen hjälpa till att 

implementera evidensbaserade riktlinjer i hälso- och sjukvården (Brower & Nemec, 2017). 

Clayton (2014) menar att sjuksköterskan har en nyckelroll i implementeringen av 

evidensbaserade riktlinjer samt i säkerställandet att de följs dagligen. 

 

Kearny (2014) menar att det är svårt att tolka och förutse effekterna efter en stroke och 

framhäver vikten av uppmärksamhet på individer, deras liv och deras berättelser. Bauer, 

Schmidt och Pearson (2001) har utvecklat en modell för att få en generell förståelse för 

patienters upplevelser av stroke. Det börjar med att personen först lägger märke till symtom 

som försvagas eller förändras fysiska funktioner och att något upplevs vara fel. Personen 

upplever osäkerhet och ångest över symtomens betydelse, diagnos och behandlingens 

resultat. Integriteten och känslan av sammanhang hotas och börjar brytas ned. Sjukdomen 

förändrar personens identitet då försämrade fysiska och psykologiska funktioner påverkar 

personens sociala relationer och gör personen beroende av sin omgivning. Personen 

försöker tolka vad som hänt samt förstå den nya situationen genom att försöka återställa sig 

till det som var innan stroken. Om detta inte fungerar måste personen försöka konstruera ett 

nytt jag genom att upptäcka och testa vad kroppen kan göra samt lära sig nya sätt att utföra 

saker. Här ska personen blicka framåt för att utveckla målsättningar. Den strokedrabbade 

personen konfronterar problem som uppstått efter stroken tillsammans med sina anhöriga. 

När relationer omformas och prioriteringar förändras kan känslor som frustration, ilska, 

depression och isolering uppstå. 

 

Sjuksköterskor ska i sin roll hjälpa patienter och deras anhöriga att förstå följderna av stroke 

och förklara olika undersökningar, vilket bidrar till ökat förtroende för vården (Clayton, 
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2014). Sjuksköterskor ska hjälpa patienten att utveckla realistiska mål samt inge hopp och 

stödja patienterna på ett sådant sätt att det underlättar sorgen för patienten. Sjuksköterskor 

ska vidta åtgärder som upprätthåller grundläggande fysisk funktion och förhindrar 

komplikationer. Sjuksköterskor ska också hjälpa personer att tillämpa nya färdigheter och 

tekniker för att utföra fysiska och sociala uppgifter (Bauer, Schmidt & Pearson, 2001). 

 

Teoretisk anknytning 

Travelbees teori handlar om den mellanmänskliga dimensionen i omvårdnaden. Det är 

absolut nödvändigt att förstå relationen mellan patient och sjuksköterska för att förstå vad 

omvårdnad är och borde vara, samt för att förstå vad denna relation kan betyda och ha för 

konsekvenser för patienten. Varje människa är unik och upplever situationer på olika sätt. 

Lidande ses som en oundviklig och mellanmänsklig erfarenhet som varje människa någon 

gång i livet kommer uppleva (Travelbee, 1971, refererad i Kirkevold, 2000, s. 130-131). 

 

Det är viktigt för sjuksköterskor att förstå och tänka på individens upplevelser av sjukdom 

och lidande. Det är absolut väsentligt att finna mening i varje situation av livet, speciellt i 

situationer av sjukdom och lidande. Genom att finna mening med sjukdomen så kan 

personen acceptera sin sjukdom och använda den till något positivt och stärkande. Det kan 

vara svårt att finna mening i lidande och då är det sjuksköterskans uppgift att hjälpa 

patienten. Detta börjar med att sjuksköterskan skapar en relation med patienten. Det är lika 

relevant att lära känna patienten som det är att utföra fysiska omvårdnadsåtgärder. Målet 

med mellanmänskliga relationer i omvårdnaden är att patientens omvårdnadsbehov blir 

tillfredsställda. Sjuksköterskans viktigaste egenskaper i relationen med patienten är 

kommunikation, empati och sympati. För att nå målet i omvårdnaden som är att hjälpa 

patienten att finna mening samt övervinna sitt lidande krävs det en god kommunikation 

mellan patient och sjuksköterska (Travelbee, 1971, refererad i Kirkevold, 2000, s. 133, 136-

137). 

 

Problemformulering: 

Stroke är det sjukdomstillstånd som tar upp flest vårdplatser på våra svenska sjukhus idag 

och det blir allt vanligare att insjukna i och med den ökade livslängden. Då sjuksköterskor 
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kan träffa på strokepatienter på alla avdelningar inom sjukvården och på grund av att 

strokedrabbade ofta kräver stora vårdresurser är det av stor vikt för sjuksköterskor att 

kunna erbjuda omvårdnad av hög kvalitet. Det är viktigt att få en förståelse av hur 

sjuksköterskor upplever omvårdnaden av strokedrabbade patienter för att lyfta fram brister 

och tillgångar i strokevården samt se eventuella områden som behöver förbättras. 

 

Syfte: 

Syftet med denna litteraturöversikt var att belysa sjuksköterskors upplevelser och 

erfarenheter av att vårda patienter som insjuknat i stroke. 

 

Frågeställning: 

Hur upplever sjuksköterskor arbetssituationen vid omvårdnaden av strokedrabbade 

patienter? 

 

Metod: 

Design: 

Detta arbete är en litteraturöversikt som enligt Friberg (2012b, s. 133) har som syfte att få en 

översikt över det valda ämnesområdet. Detta uppnås genom att granska och beskriva 

befintlig forskning kring ämnet. Artiklar vars forskning behandlat samma område som 

denna studies syfte och frågeställning, samlas in och resultaten sammanställs. 

 

Inklusions- och exklusionskriterier: 

För att artiklarna ska inkluderas i litteraturöversikten ska de belysa sjuksköterskors 

upplevelser av att vårda patienter som insjuknat i stroke. Artiklarna ska vara originalartiklar 

och skrivna på engelska. För att artiklarna ska exluderas i litteraturöversikten ska de vara 

över 15 år, ha låg kvalitet efter kvalitetsgranskning, handla om medicinsk behandling och 

utgå från annat perspektiv än sjuksköterskors upplevelser. 

 

Litteratursökning: 
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Artiklar som ingår i denna litteraturöversikt inhämtades från databaserna PubMed och 

Cinahl. Sökord valdes efter lämplighet gentemot syftet. MeSH-termer och CINAHL 

headings samt fritextord användes i sökningarna. MesH termer valdes ut med hjälp av 

Svensk MeSH (Karolinska Institutet, 2017) efter att syfte och frågeställning var formulerat. 

MeSH termer som användes i sökningarna var Stroke och Nurses. Fritextord som användes 

var perception, nurse perspective, work experience och nurse attitudes. Trunkering används 

enligt Friberg (2012c, s. 68) för att få med alla böjningsformer av ett ord, därför har nurse* 

och view* använts i sökningarna. För att begränsa och utvidga våra sökningar har sökorden 

kombinerats med hjälp av de booleska operatorerna AND och OR (Forsberg & Wengström, 

2013, s. 79). Avgränsningar som användes var 15 år och Engelska. En manuell sökning 

utfördes där en artikel valdes ut. 

 

Tabell 1. Översikt av litteratursökning. 

Databas 

& Datum 

Sökord Avgränsningar Antal 

träffar 

Urval 

1 

Urval 

2 

Urval 

3 

Urval 

4 

Cinahl 

20171007 

(MH ”Stroke”) AND 

nurse* AND (perception 

OR nurse perspective) 

15år 

Engelska 

85 15 11 10 10 

Cinahl 

20171007 

(MH "Stroke") AND 

nurse* AND (work 

experience or view*) 

15år 

Engelska 

48 7 

4# 

4 3 3 

Pubmed 

20171007 

(“Stroke”[Mesh]) AND 

"Nurses"[Mesh] AND 

(nurse attitudes OR 

nurse perspective) 

15år 

Engelska 

23 3 1 1 1 

Urval 1: antal valda efter läst titel. Urval 2: antal valda efter läst abstrakt, Urval 3: antal valda efter läst 

artikel. Urval 4: Antal valda efter relevansbedömning och granskning. #Dubletter 



 

7 
 

Urval, relevansbedömning och granskning: 

Utifrån de antal träffar som sökningarna gav valdes först artiklar ut utifrån om titeln 

uppfattades relevant. Därefter lästes abstrakten i de artiklar som valts ut efter titel för att få 

en bättre översikt av vad de handlade om. Om abstraktet visade relevans mot syftet och 

frågeställningen gick processen vidare med att hela artikeln lästes samt så kontrollerades det 

om inklusionskriterierna uppfylldes. 

Artiklarna som bedömdes som relevanta för litteraturöversikten kvalitetsgranskades 

därefter enligt Friberg (2012b, s. 138-139). Alla artiklar som valts ut uppnådde antingen 

medel eller hög kvalitet. Efter kvalitetsgranskningen sammanställdes artiklarnas 

information i en översiktstabell, se bilaga 1.  Totalt valdes 15 artiklar ut till resultatet varav 

14 genom systematisk sökning och en valdes genom manuell sökning. 

 

Analys: 

Artiklarna som valdes ut efter kvalitetsgranskningen analyserades med stöd av Friberg 

(2012a, s.127-129). Analysen inleddes genom att artiklarna lästes igenom ett flertal gånger för 

att få en översikt av artiklarnas innehåll. Författarna läste först artiklarna enskilt för att 

sedan läsa dem gemensamt. Artiklarnas huvudfynd översattes till svenska och 

dokumenterades i ett gemensamt dokument som sedan skrevs ut. För att få en översiktlig 

förståelse av likheter och olikheter i studiernas resultat så ströks likheter under med en 

gemensam färg. Dessa likheter började sammanställas i preliminära kategorier. En 

genomgående bearbetning av datan skedde, där författarna diskuterade, organiserade och 

reorganiserade datan under kategorier. Detta skedde tills författarna kände sig 

tillfredsställda med sitt resultat. Då innehöll resultatdelen av denna litteraturöversikt tre 

huvudkategorier och sju subkategorier.  

 

Etiskt övervägande: 

Författarna i denna litteraturöversikt har till sina bästa förmågor genomfört läsningen av 

artiklar samt analysen av deras resultat med ett objektivt synsätt så inte författarnas egna 

känslor, tankar och förförståelse skulle påverka resultatet. Översättning av artiklarna från 

engelska till svenska gjordes så korrekt som möjligt utifrån författarnas förmåga och 
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språkkunskaper. Citat från artiklarna som valdes för att förstärka information översattes inte 

till svenska för att undvika språkskillnader som ordföljd och därmed ändra citatets 

innebörd. 

 

Enligt Forsberg och Wengström (2013, s. 69-70) bör studier som ska ingå i en litteraturstudie 

ha fått tillstånd av en etisk kommitté eller haft ett tydligt etiskt resonemang. Av 15 artiklar 

som ingår i studien har 14 fått godkännande av en etisk kommitté. Författarna i en artikel 

ansåg att det inte var nödvändigt men har då ett etiskt resonemang och deltagarna i studien 

fick skriftlig information om studiens innebörd samt fick vara anonyma (Struwe, 

Baernholdt, Noerholm & Lind, 2013). 

 

Resultat: 

I denna litteraturöversikt ingick 15 vetenskapliga originalartiklar, av de 15 har 2 artiklar 

kvantitativ design, en har mixad metod det vill säga både kvalitativ och kvantitativ design 

och resterande har kvalitativ design. Efter granskning och analys av artiklarna framkom tre 

kategorier. De var organisationens betydelse, omvårdnadshandlingar och relationernas betydelse. 

 

Organisationens betydelse:   

Denna kategori belyser sjuksköterskans upplevelser av hur organisationen påverkar 

upplevelsen av omvårdnaden av patienter som insjuknat i stroke, teamet, hur verksamheten 

fungerar samt vikten av kompetensutveckling. Tre subkategorier har tagits fram under 

denna kategori. Dessa är: sjuksköterskans arbetsmiljö, teamarbetets betydelse och behov av 

kompetensutveckling. Sjuksköterskor belyste vikten av hur enheten är organiserad för att 

kunna bibehålla kontinuerlig vård. Samma vårdteam bör vårda en patient från insjuknandet 

till utskrivning. Sjuksköterskor menade också att det är viktigt att personalstyrkan är fullt 

bemannad för att vården ska uppnå bra kvalité samt att bra atmosfär på avdelningen bidrar 

till lägre personalomsättning (Struwe et al., 2013). Sjuksköterskor upplevde att de hade hög 

arbetsbelastning samt att de som jobbade på en strokeavdelning upplevde högre 

arbetsbelastning än sjuksköterskor som jobbade på allmänna kirurgiska och medicinska 

avdelningar (Barreca & Wilkins, 2008; Joice, Jones & Johnston, 2012). 



 

9 
 

Sjuksköterskans arbetsmiljö 

De flesta sjuksköterskor kände trivsel med att jobba med patienter som insjuknat i stroke 

och att de gjorde nytta när de fick hjälpa patienterna att förbättras i sin sjukdom samt att de 

ville ge omvårdnad med hög kvalité till sina patienter (Barreca & Wilkins, 2008: Johnson, 

Cohn & Bakas, 2011: Park & Han, 2010). Detta styrks genom citatet “Make sure you’re giving 

them the best care you can” (Johnson et al., 2011, s. 241). 

 

Sjuksköterskor beskrev upplevelser av sin arbetssituation som stressande och att det inte 

fanns tid och resurser för att ge den omvårdnaden patienter som insjuknat i stroke behövde 

(Barreca & Wilkins, 2008: Furåker, Hellström-Muhli & Walldal, 2004; Johnson et al., 2011). 

Detta kunde ge konsekvenser som att rehabiliteringen påverkades för patienter som 

insjuknat i stroke och att sjuksköterskornas välbefinnande minskade (Seneviratne, Mather & 

Then, 2009). Sjuksköterskor upplevde även tidsbrist för att kunna utföra evidensbaserade 

riktlinjer (Bayley et al., 2012). 

 

Faktorer som påverkade sjuksköterskors arbetsbelastning negativt var bristande 

arbetsutrymme och förrådsutrymmen som resulterade i svårigheter att använda och 

förflytta utrustning, dokumentera och utföra arbetsuppgifter (Bayley et al., 2012; Seneviratne 

et al., 2009) samt hög personalomsättning och nedskärningar (Bayley et al., 2012). 

Sjuksköterskor som deltog i en studie från Skottland bedömde sin stressnivå på Visuell 

analog skalan som låg. Sjuksköterskorna uppgav att faktorer som påverkade stressnivån var 

när de kände höga krav från omgivningen eller att patienterna hade flera fysiska och 

mentala problem samt när de upplevde att deras råd angående omvårdnaden till patienter 

som insjuknat i stroke inte blev värdesatta av andra professioner (Joice et al., 2012). 

 

Teamarbetets betydelse 

Sjuksköterskor och övriga vårdprofessioner ansåg att sjuksköterskan var spindeln i nätet 

som alla kunde vända sig till vid informationsgivning till patient, anhöriga och övriga inom 

vårdteamet (Furåker et al., 2004). 
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Sjuksköterskor beskrev sin roll som nödvändig och omfattande i rehabiliteringen till 

patienter som insjuknat i stroke (Barreca & Wilkins, 2008). Dock fanns upplevelser av att 

sjuksköterskor upplevde sin roll i vårdteamet som oklar och otydlig (Park & Han, 2010; 

Rowat, Lawrence, Horsburgh, Legg, & Smith, 2009) samt att andra professioner inte ville 

erkänna att sjuksköterskor har en viktig roll i vårdteamet (Barreca & Wilkins, 2008). Detta 

ledde till att en sjuksköterska inte gick helhjärtat in i rehabiliteringsprocessen (Seneviratne et 

al., 2009). Detta styrks genom citatet: “We are not recognized for the mobility things we do 

or in any concerns we have about our patients. So, sometimes we don’t work hard at it...” 

(Seneviratne et al., 2009, s. 1877). 

 

I flera studier framkom det att sjuksköterskor anser att samarbete inom vårdteamet är en 

grundpelare för att vården ska uppnå god kvalitet och att återhämtningen för patienten ska 

fungera (Hedlund, Ronne-Engstrom, Ekselius & Carlsson, 2006; Seneviratne et al., 2009; 

Struwe, et al., 2013). Sjuksköterskor ansåg att daglig kontakt och kommunikation inom 

vårdteamet var nödvändigt för att bedriva en god vård och omvårdnad samt för att få en bra 

sammanhållning inom vårdteamet (Seneviratne et al., 2009; Struwe, et al., 2013). Inom 

vårdteamet är det viktigt att respektera och lyfta alla professioners kompetenser och 

kunskaper. Sjuksköterskor ansåg att de övriga professionerna inom vårdteamet skulle möta 

dem med mer respekt och att en ökad kunskap om de olika professionerna behövdes 

(Dreyer, Angel, Langhorn, Pedersen, & Aadal, 2016). 

 

Sjuksköterskorna upplevde dock att samarbetet inom vårdteamet var bristfälligt och 

utmanande samt att kommunikationen inom vårdteamet angående patientens vård och 

rehabilitering inte var tillfredsställande (Bayley et al., 2012; Furåker et al., 2004; 

Hafsteinsdóttir et al., 2013). Sjuksköterskorna uppmärksammade även bristfällig 

dokumentation hos de andra professionerna inom vårdteamet (Furåker et al., 2004). 

 

Behov av kompetensutveckling 

Sjuksköterskor upplevde brist i sitt kunskapsområde och i sina färdigheter i omvårdnaden 

till patienter som insjuknat i stroke samt otillräckligt stöd för lärandemöjligheter och 

utbildningstillfällen (Bayley et al., 2012; Hafsteinsdóttir et al.,2013). 



 

11 
 

Många sjuksköterskor från akutmottagningen menade att de önskade att få bättre feedback 

på den omvårdnad de gav patienter som insjuknat i stroke. Detta stöds med citatet: “So i 

think that sometimes these people have complications later on that might have been able to 

be prevented if we had feedback about what those complications are” (Johnson et al., 2011, s. 

240). 

 

Kontinuerliga utbildningsprogram samt evidensbaserade strategier behövs enligt 

sjuksköterskor för att frambringa problemområden samt tillgodose behov från patienter som 

insjuknat i stroke och bibehålla kompetens hos sjuksköterskorna (Park & Han, 2010; Rowat 

et al., 2009; Struwe, et al., 2013). Utbildning riktad mot strokevård anses som viktig och 

behövande för flera sjuksköterskor i studierna (Johnson et al., 2011; Struwe, et al., 2013). 

Flera sjuksköterskor önskar mer praktisk demonstration i utbildningen (Bayley et al., 2012). 

Sjuksköterskor som fått utbildning inom strokevård kände sig mer säkra vid beslutsfattande 

(Theofanidis & Gibbon, 2016a) samt att sjuksköterskor med mer erfarenhet kunde hantera 

situationer bättre (Rejnö., Danielson & Von Post, 2012). 

 

Omvårdnadshandlingar: 

Denna kategori belyser sjuksköterskors upplevelser som är kopplade till att vårda patienter 

som insjuknat i stroke. Två subkategorier har tagits fram. De är: viktiga omvårdnadsåtgärder 

och upplevda svårigheter. Sjuksköterskor upplevde att patienter som insjuknat plötsligt med 

livshotande stroke och blev hjälplösa, livlösa och skulle kunna dö inom timmar var mycket 

krävande (Rejnö et al., 2012). Sjuksköterskor kände hög nivå av ansvar för patientens 

omvårdnad och behandling. De kände också ett ansvar för att patienten skulle uppleva 

livskvalitet efter stroken (Struwe et al., 2013). 

 

Viktiga omvårdnadsåtgärder 

Sjuksköterskor ansåg att grundläggande omvårdnad samt träning av aktiviteter av det 

dagliga livet är de viktigaste arbetsuppgifterna för sjuksköterskan i vårdandet av 

strokedrabbade patienter (Dreyer et al., 2016) samt att de ansvarar för att utföra kompetenta 

omvårdnadsåtgärder, rehabilitering och hälsovårdsrådgivning (Park & Han, 2010). 
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Upplevda svårigheter 

Sjuksköterskor upplevde att det fanns barriärer i att utföra omvårdnadsåtgärder inom 

rehabiliteringen av patienter som insjuknat i stroke. Dom menade att patienter behöver 

mycket tid för rehabiliteringen men att det inte fanns tillräckligt med personal och tid för att 

kunna utföra detta (Barreca & Wilkins, 2008). Flera upplevde också svårigheter att föreställa 

sig vilken typ av stöd och rehabilitering patienterna behövde efter att det lämnat 

avdelningen (Hedlund et al., 2006). Många sjuksköterskor fann det svårt att prioritera och 

fördela tiden mellan patienter och upplevde att konsekvenserna av detta var att patienternas 

återhämtning påverkades negativt (Barreca & Wilkins, 2008; Rejnö et al., 2012). 

 

Flera av artiklarna visar att sjuksköterskor upplevde svårigheter kring att fatta beslut 

angående patienternas vård (Barreca & Wilkins, 2008; Johnson et al., 2011; Kvigne, 

Kirkevold & Gjengedal, 2005). Vissa upplevde svårigheter att välja rätt åtgärder, behandling 

och strategier med hänsyn till patientens humör, personlighet, fysisk och neurologisk 

kapacitet (Kvigne et al., 2005) medan vissa upplevde ångest över att behöva fatta rätt beslut 

och att deras beslut måste vara försvarbart (Barreca & Wilkins, 2008). I en studie om 

sjuksköterskor som jobbade på en akutmottagning framkom det att många kände en 

osäkerhet vid bedömningen av stroke vid användandet av strokeskalan National Institutes 

of Health Stroke Scale, NIHSS (Johnson et al., 2011). 

 

Relationernas betydelse: 

Denna kategori belyser sjuksköterskors upplevelser som är kopplade till relationerna med 

patienter som insjuknat i stroke och deras anhöriga. Hur relationer skapas och betydelsen av 

relationer till patienter som insjuknat i stroke och deras anhöriga. Två subkategorier är 

framtagna. Dessa är: sjuksköterska-patient relation och sjuksköterska-anhörig relation. 

Sjuksköterskor ansåg att patienter som insjuknat i stroke och deras anhöriga var krävande 

när de kom till omvårdnaden samt att tid, information och stöd från sjuksköterskor var av 

stor vikt (Dreyer et al., 2016; Johnson et al., 2011). Sjuksköterskor i en av studierna upplevde 

att patienter och deras anhöriga inte erkände att sjuksköterskan hade en viktig roll i 

omvårdnaden (Barreca et al., 2008). 
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Sjuksköterska-patient relation 

Resultatet från en studie visade att sjuksköterskor ser sig själva som förespråkare eller röst 

till patienter som insjuknat i stroke eftersom de har mycket patientkontakt samt att de anser 

sig kunna förstå patienten bäst av professionerna i vårdteamet (Dreyer et al., 2016). 

Sjuksköterskor belyser vikten av att sätta patientens välbefinnande i första hand och 

ansvarar för att bemötandet av patienten görs med respekt (Rejnö et al., 2012; Struwe et al., 

2013). 

 

Sjuksköterskor lade också stor vikt i att patienten verkligen blev uppfångad, förstådd och 

fick sina behov tillgodosedda (Dreyer et al., 2016). Sjuksköterskor ansåg att det var viktigt att 

lära känna patienten och etablera en relation för att kunna ge en god omvårdnad (Struwe et 

al., 2013). Enligt Dreyer et al. (2016) menar sjuksköterskorna att det är av stor vikt att förstå 

hur patientens vardag sett ut innan insjuknandet för att rehabiliteringen ska bli strukturerad 

på ett bra sätt. Sjuksköterskor belyser vikten av individanpassad vård och rehabilitering som 

är av hög kvalitet (Dreyer et al., 2016; Park & Han, 2010; Struwe et al., 2013). 

 

Sjuksköterskorna menar att emotionell omvårdnad är lika viktig som den medicinska, därför 

anser de att det är deras skyldighet att stödja patienten samt att inge hopp och att visa 

patienterna att de har ett liv framför sig (Dreyer er al., 2016; Hedlund et al., 2006). Flera 

sjuksköterskor påpekade att de ångrar att de inte suttit ner och pratat med patienterna om 

hur de upplever sjukdomen. Många menar att anledningen till detta var tidsbrist (Kvigne et 

al., 2005). 

 

Sjuksköterskorna upplevde en frustration då de visste att patienterna hade en begränsad tid 

kvar i livet och att de inte kunde erbjuda stöd och förtröstan till patienter. Sjuksköterskorna 

kände sig också bristfälliga då de inte kunde ägna mer tid åt de patienter som var ensamma 

och utan anhöriga. De kände att de ville göra mer och ge all sin koncentration till dessa 

patienter (Rejnö et al., 2012). 

 

Sjuksköterskor möter flera patienter som insjuknat i stroke som har fått komplikationer med 

kommunikationen. Detta kan bero på att medvetandegraden är sänkt eller på grund av att 
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stroken har skadat det området i hjärnan som styr kommunikationen. Sjuksköterskor 

upplevde att det var påfrestande att inte kunna kommunicera med patienterna. (Rejnö et al., 

2012). 

 

Sjuksköterska-anhörig relation 

Anhöriga till patienter som insjuknat i stroke anses vara en viktig resurs för sjuksköterskor 

då de känner patienten bäst och vet dennes behov (Dreyer et al., 2016; Rejnö et al., 2012). 

Därför är det viktigt att involvera och samarbeta med patientens anhöriga för att förbättra 

återhämtningen samt uppnå kontinuitet i vården (Hedlund et al., 2006; Park & Han, 2010). 

Trots att anhöriga är en resurs kan sjuksköterskan uppleva svårigheter i att behöva förlita 

sig på anhörigas bild av patienten (Rejnö et al., 2012). Sjuksköterskor påvisar att det ibland 

var svårt att hitta tid för att kommunicera med patienters anhöriga (Dreyer et al., 2016). 

Sjuksköterskor ansåg att anhöriga ibland hade lika stort eller större behov av omsorg än 

patienten. Anhöriga glömde ibland bort att äta och ta hand om sig på grund av sitt lidande. 

Då ansåg sjuksköterskor att det blev deras roll i att påminna och stötta anhöriga i att ta hand 

om sig själva (Rejnö et al., 2012). 

 

Diskussion: 

Metoddiskussion: 

Då detta är en litteraturöversikt började författarna med att välja ett ämnesområde. Initialt 

valdes stroke med utgångspunkt patientperspektiv där syftet var att titta på upplevelser. För att 

lättare få med sjuksköterskan och hennes roll i studien valdes efter konsultation med 

handledare att byta till stroke med utgångspunkt sjuksköterskeperspektiv. Mycket tid lades ner 

på att ändra och förbättra syftet samt att hitta lämpliga sökord och adekvata artiklar, vilket 

resulterade i många svårigheter i början av arbetet. Ett utarbetat syfte formulerades och 

därefter startades sökningarna i databaserna. En manuell sökning gjordes då en artikel 

redan funnits i en föregående sökning med irrelevanta sökord som togs bort från denna 

litteraturöversikt. 

 

Initialt valdes avgränsningen 10 år då relevant och relativt ny forskning var att sträva efter. 

Författarna gjorde en sökning utan avgränsningar för att se resultatet av artiklar och fann då 
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en relevant artikel som var över 10 år. Detta gjorde att avgränsningen 10 år utökades till 15 

år.  

 

Artiklar som inkluderats i denna litteraturöversikt är från Skandinavien, Kanada, Korea, 

Grekland, Nederländerna, USA och Skottland. Detta ger en bred uppfattning och kan vara 

till fördel vid användandet av denna litteraturöversikt i förbättringsarbetet på 

arbetsplatserna. Flera av artiklarna är gjorda i Europa varav tre är gjorda i Sverige. Det kan 

bidra till att resultatet lättare kan användas i svensk sjukvård.  

Författarna av denna litteraturöversikt anser sig ha medelgoda kunskaper i det engelska 

språket, trots detta kan brister i översättningen, tolkning och analysen av artiklarna ha 

förekommit då engelska inte är modersmålet. Lexikon användes under hela processen 

genom denna litteraturöversikt.  

 

I denna studie ingår 12 kvalitativt designade artiklar, en artikel med mixad metod samt två 

kvantitativa. Den kvalitativa designen har som syfte att skapa mening och förståelse av 

människans upplevelser. Datainsamlingsmetoden är ofta intervjuer som är bra när syftet i en 

studie är att deltagarna ska beskriva upplevelser/fenomen (Forsberg & Wengström, 2013, 

s.54-55). Därför är det en styrka att majoriteten av artiklarna som inkluderats i denna 

litteraturöversikt har kvalitativ design just därför att syftet är att beskriva upplevelser. Trots 

detta är det inget negativt med att ha med artiklar med olika design. Artiklar med 

kvantitativ design strävar efter att kunna mäta och kvantifiera fenomen. Användandet av 

artiklar med mixad design är av fördel då de både har en kvalitativ del och en kvantitativ 

del. Detta gör att flera infallsvinklar kan ges och belysa fenomenet från olika håll (Forsberg 

& Wengström, 2013, s. 57). Användning av olika design på artiklarna i denna 

litteraturöversikt kan styrka resultatet, då det kan ses som en sorts triangulering (Forsberg & 

Wengström, 2013, s. 59-60). 

 

Resultatdiskussion: 

Syftet med denna litteraturöversikt var att belysa sjuksköterskors upplevelser och 

erfarenheter av att vårda patienter som insjuknat i stroke. Denna litteraturöversikt hade en 

frågeställning som var hur sjuksköterskor upplever arbetssituationen vid omvårdnaden av 
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strokedrabbade patienter. I resultatet framkom det att sjuksköterskor upplever svårigheter 

inom vårdteamet och arbetsförhållande samt bristande kompetens. Sjuksköterskor upplever 

även att patienter och anhöriga är krävande och behöver mycket stöd och tid. Anhöriga ses 

som en resurs inom strokevården då de känner patienten och kan hjälpa till att utforma 

omvårdnaden och rehabiliteringen. Det framkom även att sjuksköterskor kände empati med 

dessa patienter och ville prestera sitt bästa samt ge den bästa rehabiliteringen och 

behandlingen. 

 

I litteraturöversiktens resultat framkom det att sjuksköterskor upplevde deras stressnivå 

som låg men att några faktorer som exempelvis höga krav från omgivningen kunde höja 

stressnivån. det framkom även att i sjuksköterskor i den studien upplevde bra samarbete 

och stöd från kollegorna (Joice et al., 2012). I en annan studie från litteraturöversiktens 

resultat framkom det att sjuksköterskor upplevde höga nivåer av stress samt att 

sjuksköterskorna inte upplevde bra samarbete och stöd från kollegorna (Furåker et al., 2004). 

En anledning till att dessa två studier skiljer sig åt kan vara just att de upplever olika 

sammanhållningar i teamet. Daglig kontakt och kommunikation med kollegor förbättrar 

sammanhållningen i vårdteamet som resulterar i att atmosfären på arbetsplatsen blir bättre 

och vården förbättras (Seneviratne et al., 2009; Struwe et al., 2013). 

 

Resultatet av denna litteraturöversikt visade att många sjuksköterskor upplevde sin roll och 

de andra professionernas roller som oklara och odefinierade (Park & Han, 2010; Rowat et al., 

2009). Detta tas även upp av en annan studie samt att sjuksköterskans roll är mångsidig, 

varierande och expanderande som skulle kunna vara en anledning till varför sjuksköterskor 

anser sin roll som otydlig. Samma studie tar även upp vikten av att definiera rollerna och 

deras ansvarsområde (Perry, Brooks & Hamilton 2004).  

 

Enligt två av studierna som ingår i litteraturöversiktens resultat beskrev sjuksköterskor att 

de inte gick helhjärtat in i rollen som sjuksköterska när det gällde vårdandet på grund av att 

andra professioner i vårdteamet ansåg att sjuksköterskan inte har en viktig roll i 

rehabiliteringsprocessen (Barreca & Wilkins, 2008; Seneviratne et al., 2009). Detta kan 

möjligen bero på att det inte fanns bra samarbete mellan professionerna inom vårdteamet 
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(Furåker et al., 2004; Hafsteinsdóttir et al., 2013). En annan anledning kan vara att 

professionernas roller är otydliga (Park & Han, 2010). Detta skulle kunna förbättras av ökad 

kunskap om professionernas kompetens och ansvarsområde. Dreyer et al. (2016) menar i sin 

studie att sjuksköterskor känner ett behov av att få ökad kunskap om professionerna. För 

detta krävs bra samarbete och kommunikation mellan professionerna vilket många 

sjuksköterskor upplevde brister i. För att uppnå bra samarbete och kommunikation krävs tid 

och resurser samt utrymme för att möjliggöra möten och övningar som exempelvis 

teambuilding som främjar och förstärker samarbetet.  

 

Reslutatet i litteraturöversiken kommer fram till sjuksköterskor upplever tidsbrist och stress 

både i sin arbetssituation samt i införandet av evidensbaserade riktlinjer (Bayley et al., 2012; 

Furåker et al., 2004; Johnson et al., 2011). Tidsbrist för införandet av evidensbaserade 

riktlinjer tas också upp i en annan studie samt att det är av vikt att arbeta evidensbaserat då 

det förbättrar patientvården (Drury, McInnes, Hardy, Dale och Middleton, 2016). 

Evidensbaserad vård är ett nödvändigt förhållningssätt för att hälso- och sjukvården ska 

bedrivas på bästa möjliga sätt och för att det ska bli så god vård och omvårdnad som 

möjligt. Det är sjuksköterskans ansvar att hålla sig uppdaterad inom sin professions 

kunskapsområde (Svensk sjuksköterskeförening, 2016b). Författarna av denna 

litteraturöversikt tycker det är viktigt att arbeta med att minska tidsbrist och stress hos 

sjuksköterskor. 

 

Studier i denna litteraturöversikt belyser att sjuksköterskor saknar kunskap och kompetens 

inom strokevården, samt att det saknas utbildningstillfällen (Bayley et al., 2012; 

Hafsteinsdóttir et al., 2013; Johnson et al., 2011; Struwe, et al., 2013). Detta kan vara en 

anledning till varför sjuksköterskor känner osäkerhet och svårigheter i att fatta beslut kring 

omvårdnaden av patienter som insjuknat i stroke (Barreca & Wilkins, 2008; Johnson et al., 

2011; Kvigne et al., 2005), vilket också framkommer i litteraturöversikten. Rowe et al. (2016) 

tar i sin studie upp vikten av att sjuksköterskor ska få och erbjudas rätt utbildning inom 

strokevård. Sjuksköterskor som fått utbildning riktad mot strokevård upplever större 

säkerhet i arbetet (Theofanidis & Gibbon, 2016a). Detta visar hur viktigt det är med rätt 

utbildning och fortbildning inom vården för att stärka sjuksköterskorna i deras arbetsroll. 
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Kommunikation är sjuksköterskans viktigaste redskap för att etablera en mellanmänsklig 

relation till patienten (Travelbee, 1971, refererad i Kirkevold, 2000, s. 136) I resultatet från 

denna litteraturöversikt framkommer det att sjuksköterskor som vårdar patienter med 

kommunikationssvårigheter upplever utmaningar i att kommunicera med dessa patienter 

(Rejnö et al., 2012). I en annan studie framkommer det att sjuksköterskor saknar kunskaper 

och stöttande strategier i att kommunicera med patienter som insjuknat i stroke som har 

kommunikationssvårigheter (McGilton et al., 2011; Gordon, Ellis-Hill & Ashburn, 2009). 

Rowe et al. (2016) menar i sin studie att kommunikation är nyckeln till en framgångsrik 

vård. Författarna i denna litteraturöversikt anser att det finns ett behov för mer utbildning 

inom kommunikationsstrategier. 

 

Enligt Travelbee (1971, refererad i Kirkevold, 2000, s. 135) är det nödvändigt för 

sjuksköterskan i omvårdnaden att förstå hur patienten upplever sin sjukdom. Detta görs 

genom att skapa en relation med patienten. Även i resultatet från denna litteraturöversikt 

betonar sjuksköterskor vikten av att lära känna sina patienter och relationsskapande för att 

kunna ge en god omvårdnad (Struwe et al., 2013). Det är viktigare för sjuksköterskan att 

förstå och tänka på individens upplevelser av sjukdom och lidande istället för objektiv 

bedömning eller diagnos. Sjuksköterskor antyder dock att de inte hinner sitta ned och prata 

med patienten om upplevelser, vilket är något sjuksköterskorna ångrar (Kvigne et al., 2005). 

Detta kan bero på den tidigare nämnda stressnivån som sjuksköterskor upplever. 

 

För att förstå vad omvårdnad är och borde vara är det viktigt för sjuksköterskan att förstå 

vad relationen mellan sjuksköterska och patient kan betyda och ha för konsekvenser för 

patienten. Travelbee (1971, refererad i Kirkevold, 2000, s. 133) anser att det är absolut 

väsentligt att finna mening i sjukdom och lidande. Det kan vara svårt att finna mening i 

lidandet och då är det sjuksköterskans uppgift att hjälpa patienten med det. Resultatet 

visade att sjuksköterskor anser att de hade en viktig roll i att stödja patienten, inge hopp och 

ge patienter en mening med sitt liv (Dreyer et al., 2016; Hedlund et al., 2006). Det visade 

också att sjuksköterskor lägger ner energi på att fånga upp patienter och ser till att deras 

behov blev tillgodosedda (Dreyer et al., 2016). Detta överensstämmer med Travelbees mål 
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för mellanmänskliga relationer i omvårdnaden och att patientens omvårdnadsbehov blir 

tillfredsställda. 

 

Slutsats 

Upplevelser av vården av patienter som insjuknat i stroke varierar mellan sjuksköterskor 

samt mellan vårdenheter. Sjuksköterskor upplever vården som givande samtidigt som det 

finns dagliga svårigheter som kommunikation, samarbete samt tids- och resursbehov som är 

svåra att tillgodose. Då patienter som insjuknat i stroke kan tillkomma på alla olika 

vårdenheter så är det viktigt att sjuksköterskor i sin utbildning och även på arbetsplatsen får 

tillräckligt med undervisning om stroke och strokevården. Relationen till patient och 

anhöriga har visat sig vara av stor betydelse för rehabiliteringen efter stroke. Sjuksköterskor 

upplever att stress och tidsbrist är anledningen till att kommunikationen med patienter och 

anhöriga blir lidande. Sjuksköterskan bör ges mer utrymme för att kunna kommunicera och 

skapa en relation till patienter som insjuknat i stroke och deras anhöriga. detta kan göras 

genom att exempelvis utöka personalstyrkan samt att fördela arbetsuppgifterna tydligare 

mellan vårdprofessionerna. Genom denna litteraturöversikt kan brister inom strokevården 

belysas och diskuteras i hälso- och sjukvården som skulle kunna leda till förändringar och 

förbättringar vilket gynnar vårdkvaliteten och sjuksköterskors arbetsmiljö och 

välbefinnande på arbetsplatsen. Personalstyrkan bör utökas för att ge rum till 

relationsbyggande till patienter som insjuknat i stroke och deras anhöriga samt att mer 

utbildning inom kommunikationsstrategier och hjälpmedel bör finnas tillgängliga. Även i 

sjuksköterskeutbildningen skulle denna litteraturöversikt kunna vara till nytta då den 

belyser vilka områden som brister i utbildningen och vad sjuksköterskor anser det finns ett 

ökat behov av. För att kunna få fram mer material kring vården av patienter som insjuknat i 

stroke och sjuksköterskornas upplevelser och erfarenheter om ämnet, så kan det behövas 

ytterligare forskning kring det. Detta är viktigt för att stärka rollen som sjuksköterska och 

för att förbättra för patienterna. Eftersom stroke är en sjukdom som ökar bland befolkningen 

så är all forskning som kan belysa eventuella problemområden, och även ge mer kunskap 

om vården, viktig. 
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Barreca & 
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Utforska en grupp 

sjuksköterskors 

uppfattning, 

övertygelser och 

känslor som vårdar 

strokdrabbade  

Kvalitativ studie 8 Intervju med öppna 

frågor, Van Manen’s 

analys. 
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med att jobba med 
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deras beslut måste vara 

försvarbart. 

Sjuksköterskorna kände 

att övriga professioner i 
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kompetens och 

arbetsuppgifter lika 
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Bayley et al. 
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riktlinjer i 

strokerehabiliteringen 
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sjuksköterskor  
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utbildningsmöjligheter 
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samarbete inom teamet.  
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Dreyer et al. 

(2016) 
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Beskriva den 

upplevda rollen och 

funktionen i 

rehabiliteringen hos 

sjuksköterskor  

Kvalitativ studie 19 Semistrukturerade 

intervjuer med öppna 

frågor. Ricoeur´s 

tolknings teori 

Grundläggande 

omvårdnad och träning 

inför dagliga aktiviteter är 

sjuksköterskans främsta 

fokus. För en bra vård 

krävs bra förståelse om 

patienten därför ska alltid 

anhöriga inkluderas och 

tid spenderas med 

patienten och anhöriga. 
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Sjuksköterskan anser att 

deras profession i 

vårdteamet inte var lika 

uppskattat som de andra 

professionerna.  

 

 

Furåker et al. 

2004 

Sverige 

Studera hur 

vårdpersonal 

upplevde effekten av 

nyligen införd 

vårdkedja och hur det 

påverkar kvaliteten 

på vården.  
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med 

gruppintervjuer 

16 deltagare 

varav 3 

sjuksköterskor.  

Kvalitativ 

innehållsanalys. 

Ostrukturerade frågor 

Efter genomförandet av 

vårdkedjan upplever 

sjuksköterskorna att 

rollerna i teamet blev mer 

tydliga och väldefinierade. 

Sjuksköterskors 

arbetssituation upplevs 

som stressande och brist 

på tid för att ge god vård. 

De upplever brister i 

dokumentationen från 

andra professioner.  

Hög 

Hafsteinsdóttir 

et al. 

2013 

Nederländerna 

Undersöka 

möjliggörandet av 

insatta riktlinjer vid 

strokevård, utifrån 

upplevelser och 

attityder hos 

sjuksköterskor. 

Kvantitativ 

tvärsnittsstudie  

135 varav 30 

sjuksköterskor 

(ej angivet) 

Deskriptiv analys. 

Enkätfrågor 

De flesta sjuksköterskor 

tyckte att riktlinjerna gav 

dem en ny insikt i 

vårdandet av 

strokedrabbade samt 

hjälpte dem att jobba mer 

evidensbaserat. Hälften av 

sjuksköterskorna 

upplevde brist på kunskap 

och färdigheter samt 

samarbete med andra 

Medelhög 
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professioner som 

utmanande och jobbigt.  

Hedlund et al. 

(2006) 

Sverige 

Beskriva 

sjuksköterskors syn 

på patienters 

psykiska och 

stödjande behov och 

förändringar socialt 

och mentalt.  

Explorativ 

beskrivande 

kvalitativstudie  

18 Semistrukturerade 

intervjuer med öppna 

frågor 

Kvalitativ latent 

innehållsanalys 

Sjuksköterskorna anser att 

samarbete inom teamet, 

kontinuitet, tidig 

mobilisering och 

motivation till patienterna 

samt att ge patienterna 

hopp är viktigt. 

Sjuksköterskorna tyckte 

också det var svårt att 

komma fram till vilket 

stöd patienterna behövde 

när de skulle skrivas ut 

och komma till hemmiljö. 

Hög 

Johnson, Cohn 

& Bakas (2011) 

USA 

Beskriva 

akutsköterskors 

uppfattningar av 

hinder och 

hjälpmedel för 

vården av 

strokepatienter på 

akutmottagningen. 

Kvalitativ 

explorativ studie 

10 Fokusgrupps- 

intervjuer, 

semistrukturerade 

frågor. Kvalitativ 

innehållsanalys 

Sjuksköterskorna betonar 

vikten av utbildade 

strokesjuksköterskor. 

Önskar att få feedback på 

given vård och möjlighet 

till förbättring. Denna 

patientgrupp är speciellt 

krävande och behöver 

mycket tid vilket är svårt 

att ge på grund av 

underbemanning.  

Hög 
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Joice, Jones & 

Johnston 

(2012) 

Skottland 

Undersöka 

förhållandet mellan 

sjuksköterskornas 

stress och 

uppfattningen av 

vårdmiljön och tron 

på återhämtning 

Kvantitativ 

tvärsnittsstudie 

44(ej angivet) Frågeformulär, 

Skewness och kurtosis 

statistik 

Sjuksköterskor bedömde 

deras stressnivå på VAS-

skalan som låg. 

Sjuksköterskor uppgav att 

de kan känna stress när de 

kände höga krav från 

omgivningen eller att 

patienter hade flera fysiska 

och mentala problem samt 

när de upplevde att deras 

råd inte blev hörda. 

Sjuksköterskor som jobbar 

på strokeavdelning 

upplever generellt sätt 

högre nivåer av stress än 

de som jobbar på 

allmänkirurgisk 

avdelning.  

Medelhög 

Kvigne, 

Kirkevold & 

Gjengedal 

(2004) Norge 

Belysa hur 

sjuksköterskor på 

sjukhus beskriver hur 

det är att vårda och 

rehabilitera kvinnliga 

patienter som 

drabbats av stroke 

Kvalitativ 

beskrivande 

studie 

14 Djupintervju, 

Semistrukturerade 

frågor, kvalitativ 

innehållsanalys 

Sjuksköterskor anser att 

målet med vården är att 

patienten behålla sin ADL 

och klara sig i 

vardagen.  Det är 

utmanade att välja rätt 

omvårdnadsåtgärd och 

finna tid att utföra det 

med respekt för patientens 

mående och funktioner.  

Medelhög 
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Park & Han 

(2010) 

Korea 

Beskriva 

sjuksköterskors 

uppfattning av 

viktiga 

omvårdnadsåtgärder 

i vården av 

strokepatienter samt 

sina 

arbetsupplevelser av 

patienter och 

anhöriga. 

Mixad metod 

tvärsnittsstudie. 

70(ej angivet) Enkäter och fokus 

gruppintervjuer, 

tematisk analys och 

beskrivande statistisk 

analys  

Sjuksköterskor tyckte om 

deras jobb och ville ge 

omvårdnad med hög 

kvalité. Sjuksköterskors 

viktigaste ansvar i vården 

är att utföra kompetenta 

omvårdnadsåtgärder 

Främsta ansvaret 

sjuksköterskan har är att 

ge individuell omvårdnad 

men det finns många 

barriärer och utmaningar i 

verkligheten. Rollerna i 

vårdandet var ibland 

oklara och otydliga tyckte 

skorsköterskorna. 

Kontinuerliga 

utbildningsprogram 

behövs enligt 

sjuksköterskorna. 

Medelhög 

Rejnö, 

Danielson & 

Von Post 

(2012) Sverige 

Beskriva hur 

sjuksköterskor 

upplever död och 

döendet hos patienter 

som drabbats av 

stroke 

Kvalitativ 

Beskrivande 

studie 

10 Intervju, öppna frågor, 

hermeneutisk 

texttolkning 

Sjuksköterskor tyckte det 

var krävande att vårda 

patienter med stroke som 

inte kunde kommunicera, 

det var svårt att prioritera 

tiden för att gynna 

patienters vårdbehov. 

Sjuksköterskorna ville ge 

all sin uppmärksamhet till 

dessa patienter vilket var 

Medelhög 
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ibland svårt på grund av 

arbetssituationen.   

Rowat et al. 

(2009) 

Skottland 

Identifiera aspekter 

av strokvården som 

har lite eller ingen 

evidensbaserad 

grund.  

Kvalitativ studie 40 Fokusgrupps-intervju, 

semistrukturerade 

frågor, Kvalitativ 

innehållsanalys 

Sjuksköterskor tycker att 

det behövs 

evidensbaserade strategier 

för att identifiera 

patienters behov av stöd, 

att hitta strategier för att 

vården ska nå optimala 

resultat och poststroke 

komplikationsprevention 

och 

kommunikationsstrategier. 

Sjuksköterskorna saknar 

en universal definition för 

rehabilitering och rollerna 

i stroketeamet, de tycker 

att deras roll i teamet är 

oklar. 

Hög 

Senervirantne 

et al. (2009) 

Kanada 

Avtäcka 

sjuksköterskors 

uppfattning om att 

vårda patienter med 

akut stroke 

Kvalitativ 

observationsstudie 

20 Intervjuer och 

observationer, 

komponentanalys 

Sjuksköterskorna anser att 

kommunikation och 

samarbete är nödvändigt 

för att få ett bra team att 

vårda  

patienterna. 

sjuksköterskorna upplever 

tidsbrist i sitt arbete och 

Medelhög 
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att detta påverkar 

rehabiliteringen för 

patienterna och de orsakar 

också att sjuksköterskorna 

skadar sig på jobbet och 

deras välbefinnande 

sänks. Sjuksköterskorna på 

avdelningen upplever det 

trångt på arbetsplatsen p å 

grund av detta var det 

svårt att använda och 

flytta runt 

arbetsutrustning. 

Struwe et al. 

(2013) 

Danmark 

Öka förståelsen och 

kunskapen om stroke 

vård samt beskriva 

sjuksköterskors 

uppfattning om hur 

vården ska 

organiseras  

Kvalitativ 

beskrivande 

studie 

24 Fokusgruppsintervju 

och enskilda intervjuer 

med öppna frågor, 

innehållsanalys 

Sjuksköterskorna menar 

att det är nödvändigt med 

regelbunden utbildning 

för att kunna ge vård av 

hög kvalité och bibehålla 

kompetens. Det är också 

viktigt hur enheten är 

organiserad för att 

bibehålla kontinuerlig 

vård det vill säga att 

samma stroketeam vårdar 

en patient från 

insjuknandet till 

utskrivning. 

Sjuksköterskan tycker att 

daglig kontakt och 

samarbete inom 

Hög 
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stroketeamet är viktigt för 

att bedriva vårdandet med 

hög kvalitet och att 

personalstyrkan ska vara 

fullt bemannad. 

 

  

Theofanidis & 

Gibbon 

2016 

Grekland 

Beskriva Greklands 

strokevård samt 

sjuksköterskans 

kunskap, kompetens 

och attityder mot 

strokevården och 

ledarskap. 

Deskriptiv 

kvalitativ studie 

21 Innehållsanalys 

Semistrukturerad 

intervju med öppna 

frågor 

 

 

Sjuksköterskor betonar 

vikten av övervakning av 

vitala parametrar. 

Sjuksköterskor som fått 

utbildning inom 

strokevård känner sig mer 

säker vid beslutsfattande. 

Alla sjuksköterskor tycker 

utbildning är viktigt och 

förbättrar vården för 

patienterna.  

Hög 

 

 


