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Abstrakt 

 
Bakgrund: Ungefär 30 000 människor drabbas varje år av stroke i Sverige och många 

människor lever i dag med någon form av komplikation. Stroke förändrar livet och 

många upplever att det är svårt att finna sig tillrätta i sin nya livssituation. Syftet: 

Syftet med litteraturstudien var att belysa personers upplevelser av att drabbas av 

stroke samt deras behov av stöd. Metod: Litteraturstudien omfattade 14 vetenskapliga 

artiklar som har granskas och kvalitetsbedömts. I analysen skapades huvudkategorier; 

upplevelser och hantering med tillhörande underkategorier. Resultat: Stroke är en 

omtumlande händelse där många i samband med komplikationer som nedsatt rörlighet 

och depression upplever en förändrad självbild samt minskad självständighet. 

Diskussion: För många som drabbas av stroke var det betydelsefullt att känna 

delaktighet. Delaktighet kan uppnås genom att låta personen själv vara delaktig i sin 

egen vård. Viktigt är därför att sjukvårdspersonal har kunskap och förståelse för 

personernas upplevelser. Slutsats: Talsvårigheter skapade för många personer 

frustration och att samtidigt uppleva att sjukvårdspersonal inte tar en på allvar bevisar 

att mer forskning inom området krävs för att förbättra personernas upplevelse av att 

drabbas av stroke. 

 
Nyckelord: Litteraturstudie, Stroke, Stöd, Upplevelser   
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Bakgrund 

 
Stroke även kallat slaganfall är ett samlingsnamn för hjärninfarkt och hjärnblödning. 

Hjärninfarkt är den mest förekommande och omfattar 85 % av alla slaganfall (Ericson 

& Ericson, 2008, s. 223). Hjärninfarkt innebär att en blodpropp täpper till blodkärl i 

hjärnan vilket resulterar i att syretillförseln i hjärnans område stryps. Syrebristen leder 

till att nervcellerna i hjärnan skadas eller dör. Hjärnblödning uppkommer vid 

försvagning av en kärlvägg, försvagningen gör att kärlväggen brister och blod tränger 

ut i hjärnvävnaden (Strokeförbundet, 2010).  

 

Varje år drabbas cirka 30 000 personer av stroke i Sverige (Vårdguiden, 2011) och 

100 000 människor lever med någon komplikation efter en stroke. Stroke är en 

växande sjukdom då antalet drabbade ökar. Risken att drabbas av stroke ökar med 

stigande ålder men förekommer i alla åldrar. De ökade antalet drabbade kan förklaras 

genom den ökande ålderdomen som finns i Sverige (Ericson & Ericson, 2008, s. 224).  

Riskfaktorer för att drabbas av en stroke är främst ett högt blodtryck (hypertoni), 

rökning, fysisk inaktivitet, övervikt och diabetes. Livsstilen kan vara en avgörande 

faktor för att minska risken för att drabbas av en stroke (Lennon & Black, 2009).  

 

En stroke kan bli mycket allvarlig och behöver alltid omgående sjukhusvård. Ett 

snabbt omhändertagande begränsar strokens omfattning och komplikationer 

(Vårdguiden, 2011). Då komplikationer avgörs av vart skadan i hjärnan uppstår. Igen 

stroke är den andre lik. En stroke kan orsaka fysiska och psykiska besvär i efterhand, 

synliga likväl som osynliga problem. De vanliga fysiska komplikationer som 

uppkommer är halvsidigförlamning eller nedsatt svaghet av kroppens ena arm och ben 

samt afasi som medför att personerna kan få det svårt att tala, förstå, skriva och räkna 

(Strokeförbundet, 2010). Depression är en vanlig komplikation efter stroke. 

Depression försvårar rehabiliteringen vilket gör det svårt att återgå till sitt tidigare 

fysiska och psykiska tillstånd. Depression medför många gånger sociala och 

ekonomiska problem (Sienkiewicz-Jarosz et al., 2010). 

 

Stroke kan förbli en kronisk sjukdom som gör att många personer upplever en förlust 

av sin egen självständighet. För många människor som drabbas av en stroke tar livet 

en annan vändning och det kan vara svårt att finna sig till rätta i sitt nya jag. Många 

människor upplever en tidsmässig förändring då de blir inaktiva och dagarna blir 
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långa (Rittman et al., 2004). Enligt Cullberg (2006, s. 124,141) kan en svår sjudom 

leda till en krissituation där psykiska problem uppstår. En psykisk kris innebär 

upplevelser av övergivenhet, självförkastelse eller kaos. En sjukdom som orsakar 

förlust av en kroppslig funktion påverkar inte bara en viktig del av rörelseförmågan 

utan även självbilden förändras starkt. Det är inte ovanligt att personen i detta skede 

går in i en depression. När man på grund av en sjukdom inte längre kan förmå sig att 

göra tidigare enkla och självklara saker försvinner förutsättningarna för ett 

meningsfullt liv och personerna kan hamna i en kris då de tvingas bli beroende av 

andra människor genom ett ökat behov av stöd. Personer kan uppleva 

integritetskränkning och förlust av den egna autonomin. Coping är ett begrepp som 

innebär att individen måste hitta psykologiska anpassningsstrategier för att klara av 

svårigheterna i vardagen. Personer som drabbats av en svår sjukdom kan behöva hitta 

copingstrategier för att kunna hantera psykisk stress som kan uppkomma över den nya 

livssituationen (Rydén & Stenström, 2008, s. 93).  

 

Self Efficacy innebär inom omvårdnaden att patienten ska uppnå tilltron till sig egen 

förmåga att förbättra sin situation. Sjuksköterskan gör detta genom att låta patienten 

vara mer delaktig och ta eget ansvar över sin egen vård för att stärka sin egen tilltro 

till sig själv. En patient med stark tilltro till att lyckas, lyckas betydligt bättre än 

patienter med en låg tilltro. Det är viktigt att sjukvårdspersonalen låter patienten ha 

kontroll genom att själv få bestämma över vad den vill förändra. Viktigt är också att 

personalen finns där som ett stöd för patienten och tillsammans med samtal hjälper 

patienten att skapa sin tilltro till sig förmåga att förbättra upplevelserna av sin 

sjukdom (Fossum, 2007, s. 191-193). 

 

Det är viktigt att sjukvårdspersonal har kunskap och förståelse för patienter som 

drabbats av stroke då det är en förutsättning för att kunna ge patienten den vård den 

behöver (Klang Söderqvist, 2008, s. 69). 
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Syftet 

Syftet med litteraturstudien var att belysa personers upplevelser av att drabbas av en 

stroke samt deras behov av stöd.  

 

Metod 

Syftet var att få kunskap om personers upplevelser av stroke och deras behov av stöd. 

För att få den kunskapen gjordes en litteraturstudie. Litteraturstudien innebar att ett 

antal vetenskapliga artiklar har analyseras och beskrivits i studien (jfr. Granskär & 

Höglund-Nielsen, 2008, s. 173). 

 

Litteratursökning 

Litteraturstudien inleddes genom att söka vetenskapliga artiklar. En artikelsökning 

utfördes genom sökning i databaserna Pubmed och Cinahl. Vid sökningen användes 

MeSH-termer som Stroke och Social support. Fritext sökning var Experiences som 

valdes till för att hitta artiklar som uppfyllde studiens syfte. Limits som användes vid 

artikelsökningen var English, human, abstract och free full text.   

 

Tabell 1. Tabellen visar artikelsökning 2011-09-01. Översikt, databaser, sökkombinationer, antal 

träffar, antal lästa abstrakt och antal granskade och inkluderade artiklar.  

Databas Sökord Antal träffar Antal lästa abstrakt  Antal granskade 

artiklar 

Pubmed Stroke AND 

Social support 

557 10 2 (*2) 

Pubmed Stroke AND 

Experiences 

24 24 7 (*4) 

Cinahl Stroke AND 

Experiences 

120 31 6 (*3) 

Pubmed Stroke And 

social support 

AND 

Experiences 

11 11 6 (*5) 

*Antal artiklar som inkluderats i resultatet.   
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Inklusions- och exklusionskriterier 

Vetenskapliga artiklar söktes efter inklusions- och exklusionskriterier. Det utfördes 

för att begränsa databassökningen så att relevanta artiklar som motsvarar studiens 

syfte kom att ingå i studien. Inklusionskriterierna var att artiklarna skulle motsvara 

studiens syfte, vara skrivna på engelska och inte äldre än 10 år. Artiklar som inte 

överrenstämde med inklusionskriterierna eller var av låg kvalitet exkluderades (jfr. 

Granskär & Höglund-Nielsen, 2008, s. 178). 

 

Klassificering och värdering av studier 

Klassificeringen av vetenskapliga artiklar har utförds enligt SBU/SSF nr 4 (1999) och 

delades in i följande fyra grupper:  

 

 Randomiserad kontrollerad studie (C). En experimentell studie som innebär en 

slumpvis fördelning av patienter till en kontroll- och interventionsgrupp.   

 

 Prospektiv studie (P). En studie som innebär jämförelse mellan kontrollgrupp 

och en eller flera experimentgrupper men utan en slumpmässig fördelning av 

patienter. 

 

 Retrospektiv studie (R). En tillbakablickande studie där man analyserar 

historiskt material, exempelvis journalhandlingar. 

 

 I en kvalitativ studie (K). En studie där man analyserar data från intervjuer, 

berättelser eller observationer. Syftet är att få en fördjupad förståelse för 

fenomenet man valt att undersöka, ofta personers upplevelser eller 

erfarenheter.  
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Tabell 2 a. Kvalitetskriterier för kvantitativ metod enligt SBU/SSF nr 4 (1999) 

 III = Hög kvalitet II = Medel I = Låg kvalitet 

C Prospektiv randomiserad 

studie. Större väl 

planerad och genomförd 

multicenterstudie med 

adekvat beskrivning av 

protokoll, material och 

metoder inklusive 

behandlingsteknik. 

Antal patienter 

tillräckligt stort för att 

besvara frågeställningen. 

 

 

                   

Randomiserad studie 

med för få patienter, 

och/eller för många 

delstudier, vilket ger 

otillräcklig statistisk 

styrka. Bristfälligt antal 

patienter, otillräckligt 

beskrivet 

eller stort bortfall.  

P Prospektiv studie utan 

randomisering. 

Väldefinierad 

frågeställning, 

tillräckligt antal 

patienter, adekvata 

statistiska metoder. 

 

 

Litet antal patienter, 

tveksamma statistiska 

metoder. 

R Retrospektiv studie. 

Stort konsekutivt 

patientmaterial som är 

väl beskrivet och 

analyserat med adekvata 

statistiska metoder (t ex 

multi- variatanalys, fall–

kontrollmetodik, etc). 

Lång uppföljning. 

 Begränsat 

patientmaterial 

otillräckligt beskrivet, 

alltför kort uppföljning 

eller inadekvata 

stastistiska metoder. 

 

 

Tabell 2 b. Kvalitetskriterier för kvalitativ metod enligt SBU/SSF nr 4 (1999) 

 III = Hög kvalitet II = Medel I = Låg kvalitet 

K Studie med kvalitativ 

metod. Väldefinierad 

frågeställning Relevant 

och tydligt beskrivet 

urval. Tydligt beskriven 

datainsamling 

och analysmetod. 

Logiskt och begripligt 

beskrivna tolkningar och 

slutsatser. God 

kommunicerbarhet och 

replikerbarhet. 

 Vagt definierad 

frågeställning. Otydligt 

beskrivet urval. 

Otillräcklig beskriven 

datainsamling och 

analysmetod. Vagt 

beskrivna tolkningar och 

slutsatser. Oklar 

kommunicerbarhet och 

replikerbarhet.  

  

 

Bearbetning 

Bearbetning av artiklar har utförts enligt enligt SBU/SSF nr 4 (1999).  

  

Fas 1 

Första steget i bearbetningen av de vetenskapliga artiklarna var att läsa artiklarnas 

titlar samt abstrakt. Artiklarna valdes ut efter titel som motsvarade studiens syfte och 
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därefter lästes artiklarnas abstrakt. Sammanlagt sjuttiosex stycken abstrakt lästes och 

bedömdes. Tjugoåtta artiklar lästes totalt, där sju artiklar exkluderades då resultatet 

inte ansågs vara relevant för studien se tabell 1.  

 

Fas 2 

Från fas ett valdes tjugoen vetenskapliga artiklar ut och granskades med hjälp av en 

granskningsmall, se bilaga 1. Artiklarnas kvalitet bedömdes även utifrån en 

kvalitetsbedömning, se tabell 2a och 2b. Sju artiklar exkluderades ut studien på grund 

av låg kvalitetsbedömning. 

 

Fas 3 

Fjorton vetenskapliga artiklar inkluderades i litteraturstudien och resultatet 

sammanställdes i löpande text och tabellform, se bilaga 2.  

 

Analys- sortering  

Artiklarnas resultat lästes flera gånger. Framträdande begrepp noterades på olika 

lappar som sattes på artiklarna. Av de framträdande begreppen bildades sedan 

kategorier som framställs i bilaga två. De huvudkategorier som bildades var 

upplevelser och hantering med respektive underkategorier. Upplevelser med 

underkategorier; upplevelser i akut fas, upplevelser i rehabiliteringsfas och 

upplevelser i kronisk fas. Huvudkategori hantering med underkategorier; coping och 

behov av stöd (jfr. Granskär & Höglund-Nielsen, 2008, s. 159). 

 

Etiska överväganden 

Vid en litteraturstudie krävs inget etiskt godkännande, men ett etiska övervägande har 

gjorts beträffande urvalet av artiklar (jfr. Forsberg & Wengström, 2008, s. 77). De 

inkluderade artiklarna hade alla ett etiskt resonemang eller var godkända av en etisk 

kommitté.   

 

Resultat 

I litteraturstudien inkluderades fjorton vetenskapliga artiklar, där nio var av kvantitativ 

metod och fem artiklar av kvalitativ metod. Artiklarna bedömdes utifrån 

kvalitetskraven, se tabell 2a och 2b. Fyra artiklar bedömdes som hög kvalitet (III) och 
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resterade 10 artiklar bedömdes som medel kvalitet (II). Kvalitetsbedömningen 

framställs i bilaga 1. 

 

                          Tabell 3. Huvudkategorier och underkategorier 
Huvudkategorier Underkategorier 

 Upplevelser i akut fas 

Upplevelser Upplevelser i rehabiliteringsfas 

 Upplevelser i kronisk fas 

 Coping 

Hantering Behov av stöd 

 

Upplevelser 

Huvudkategorin upplevelser belyser personers upplevelser av att drabbas av stroke. 

Det görs genom tre underkategorier; upplevelser i akut fas, upplevelser i 

rehabiliteringsfas och upplevelser i kronisk fas. Resultatet redovisas i kronologisk 

ordning, från personers upplevelser av att drabbas av stroke i det akuta skedet, 

rehabiliteringsprocessen och personernas upplevelser en tid efter stroke. Under 

huvudkategorin upplevelser har nio artiklar av medel (II) och tre artiklar av hög (III) 

kvalitet sammanställts.  

 

Upplevelser i akut fas 

Att vakna upp på sjukhuset efter att ha drabbats av stroke är för många en 

omtumlande upplevelse. Många kände en osäkerhet om vad som egentligen hänt dem. 

Ett flertal personer beskrev känslan av förvirring, oförmåga att förstå och minnas vad 

de upplevt när de vaknat upp efter en stroke (Ch`ng, French & Mclean 2008). Många 

personer tappar förmågan att tala och fatta beslut i det akuta skedet, det kan då vara en 

trygghet att ha en närstående vid sin sida på sjukhuset, något som har visat sig 

förbättra upplevelserna av en stroke (Eriksson, Park & Tham, 2010).  

 

Komplikationer som fysisk dysfunktion är vanlig, som förlamning, förlust av känsel i 

arm och ben, störd balans och koordination. Dysfunktionen leder till en begränsad 

rörlighet och aktivitet och personerna behöver ofta hjälp för att klara av vardagen. 

Dysfunktionen av kroppen gör att personerna upplever sig främmande för sin egen 
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kropp. Att försöka röra både armar och ben men inte lyckas skapar en känsla av att 

kroppen inte längre tillhör en själv (Dalvandi, Heikkilä, Maddah, Khankeh & Ekman, 

2010). Det är vanligt att personerna ser annorlunda på sin kropp och sina organ efter 

en stroke och effekterna utav det kan leda till en förändrad självbild. Personerna 

uttrycker ofta i samband med förändrad självbild att de känner sig värdelösa och att 

livet nu känns meningslöst. En man beskriver hur han inte längre kan gå och röra sig 

fritt, han upplever det som förnedrande och hur hans syn på sig själv förändrats 

negativt. Känslan återspeglar den kamp som många personer med stroke upplever 

under övergången mellan den akuta fasen och rehabiliteringsfasen (Rittman, 

Boylstein, Hinojosa, Hinojosa & Haun, 2007).  

 

Upplevelser i rehabiliteringsfas 

Rehabiliteringen för personer som drabbats av stroke har ett syfte att hjälpa personen 

att återgå till ett så likt tidigare liv som möjligt (Plante, Demers, Swaine & Desrosiers, 

2010). För många personer blir rehabiliteringen en känslomässig fas där många börjar 

fundera på framtiden och vad den innebär. Inför rehabiliteringsträningen upplever 

många känslor som oro och rädsla, det blir för några svårt att hålla motivationen uppe. 

De personer som inte kan motivera sig för en längre tid är oftast personer som har 

svårast att acceptera vad som hänt. Det finns många faktorer som försvårar 

rehabiliteringen i efterförloppet av en stroke. Bland annat hamnar många personer i en 

depression, några i så djup depression att de får självmordstankar (C`ng et al., 2008). 

Depression är en vanlig psykisk komplikation efter stroke, en komplikation som är 

känd för att ha en negativ inverkan på patienternas återhämtning och rehabilitering. 

Andra komplikationer som försvårar rehabiliteringen är personernas funktionshinder 

(förlamning) och sensoriska symtom (domningar, brännande smärta) (Choi-Kwon, 

Kwon, Kang & Kim, 2006). 

 

Under återhämtningen är personerna ofta trötta och har en minskad förmåga att delta i 

sociala aktiviteter som ytterligare försvårar rehabiliteringen. Talsvårigheter, dysartri, 

innebär sluddrigt eller dåligt tal, något som många gånger gör det svårt för 

omgivningen att förstå patienten. Patienternas reaktion på att inte kunna göra sig 

förstådd blir att de känner sig isolerad (Brandy, Clark, Dickson, Paton & Barbour, 

2011).  
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Kommunikationen blir för många ett stort problem under rehabiliteringen. Personerna 

upplever det frustrerande att inte längre kunna prata och hänga med i samtal med 

familj, vänner och sjukvårdspersonal. En 46 årig man med mild dysartri berättar hur 

arg och ledsen han vart då vännerna inte längre talade till honom utan talade om 

honom till hans fru. Det fick honom att känna sig osynlig. Ett antal personer upplever 

att det inte längre låter som sig själva när det talar vilket resulterar i att de inte känner 

sig bekväma och att de pratar mindre. Känslorna personerna upplever kring 

talsvårigheterna skapar en negativ självbild och det kan många gånger vara orsaken 

till att personer med stroke hamnar i en depression. Talsvårigheter har inte en dålig 

inverkan på alla människor. Det finns deltagare som berättar att dysartri haft en 

positiv inverkan på deras liv då det fört familjen närmare varandra och personerna har 

fått en mer uppskattad syn på livet (Dickson, Barbour, Brandy, Clark & Paton, 2008).  

 

Upplevelser i kronisk fas 

Återhämtningen och livet efter en stroke är individuellt och ser därför olika ut för alla. 

Många personer återhämtar sig så bra att de efter en stroke kunde utföra samma 

hushållsysslor som innan, medan några personer inte längre kunde göra något. Stroke 

ger ofta en fysisk inaktivitet på grund av de fysiska komplikationerna. Efter 

utskrivningen från sjukhuset försöker några upprätthålla rehabiliteringen i hemmet 

med hjälp av sjukgymnast, en viktig del för att personerna ska må bättre (Paul, Sturm, 

Dewey, Donnan, Macdonell & Thrift, 2005).  

 

Många upplever stor förändring i att ha svårt att behålla intressen och bevara 

kontakten med vänner. För människor med ett stort socialt nätverk och många 

intressen blir det svårt att acceptera att inte längre kunna utföra samma aktiviteter. 

Personer som bodde tillsammans med någon upplevde det lättare att upprätthålla 

intressen och kontakt med vänner (Weerd, Rutgers, Groenier & Meer, 2011). 

Ett socialt liv har visat sig öka livskvaliteten. Personer med stroke har ofta en sämre 

livskvalitet på grund av förlust av det sociala livet (Plante et al.,  2010). Det är bevisat 

att personer med stroke har en sämre hälsorelaterad livskvalitet än övrig befolkning i 

samma ålder. Upplevelserna av livskvaliteten fem år efter stroke var relaterad till 

faktorer som ålder, kön, ensamboende och ekonomisk status. De första upplevelserna 

av stroke har visat sig påverka personernas livskvalitet senare i livet. Personer som har 

upplevt vanvård, minnesluckor och svåra talsvårigheter har försämrat upplevelserna 
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av en stroke flera år senare (Paul et al., 2005). Det dåliga hälsotillståndet många 

upplever är relaterat till den svåra återhämtningen stroke orsakar. Bra återhämtning 

ger i efterhand ett mycket bättre hälsotillstånd. Lite mer än hälften av alla personer 

med stroke återhämtar sig så pass bra att de kan återgå till sitt tidigare liv (Ostwald, 

Bernal, Cron & Godwin, 2009). Personer som efter sin stroke inte kan återgå till sitt 

tidigare liv blir ofta beroende av andra människor. Att vara beroende av andra 

människor beskrivs som förlust av den egna autonomin, och resulterade i en minskad 

livskvalitet. Andra faktorer som minskade personernas livskvalitet i samband med 

stroke var depression, dålig ekonomi och arbetslöshet (Choi-Kwon et al., 2006). 

Depression efter en stroke är mycket vanligt. Kvinnor drabbas oftare än män (Weerd 

et al., 2011). 

 

Återhämtningen i talet är för några en svår process. Många låter bli att prata då de inte 

längre känner sig bekväma och slutar att prata i telefonen. Några personer har fått 

frågan om de har druckit då de svarat i telefonen något som gjort att de slutat att svara 

då det upplevt frågan som kränkande. Det orsakar att personerna drar sig undan och 

isolerar sig. En man berättade att han kände en sådan frustration över att inte kunna 

tala något som framkallade hatkänslor mot sig själv (Dickson et al., 2008). Med de 

förändringarna som stroke innebär är det vanligt att personerna upplever en förändrad 

självbild. Självbilden blir ofta sämre vilket gör att personerna begränsar sina egna 

förmågor att utföra saker. Att utföra saker man inte trodde man klarade av ger positiva 

känslor som är tillfredställande. För de personer där stroke orsakat ett handikapp blir 

det svårt att ta sig fram i samhället på egen hand. En kvinna berättar hur hon efter sin 

stroke satt hemma hela sommaren då hon inte på egen hand kunde ta sig fram på 

gatorna i samhället. Kvinnan upplevde den första sommaren efter stroke som 

fruktansvärd (Häggström & Larsson Lund, 2008). 

 

En kvinna beskrev hur hon ett år efter sin stroke fortfarande kände att hon inte blev 

tagen på allvar. Hon hade hela tiden upplevt att sjukvårdpersonal såg henne som 

inkompetent. Sjukvårdspersonal ignorerades hennes uttalande vilket gjorde henne 

osäker och uppfattade det som att personalen tyckte att hon förstod mindre än vad hon 

gjorde. En man har liknande känslor då han beskriver att han tyckte det var jobbigt att 

umgås med sina vänner då han ansåg att de inte tog hänsyn till honom i samtalen. 
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Efter stroken var det svårt för honom att formulera sina tankar, något hans vänner inte 

såg (Eriksson et al., 2010). 

 

Livet efter en stroke blir för många en svår tid. En kvinna beskrev hur hon älskade sitt 

jobb, sina vänner och att resa. Efter stroken kunde hon inte längre resa sig ur sängen. 

Hon måste ha hjälp att matas och förflytta sig överallt. Hon beskriver hur hon har en 

längtan att återfå sitt tidigare liv (Dalvandi et al., 2010). 

 

Hantering 

Huvudkategorin hantering belyser hur personer som drabbats av stroke hanterade 

händelsen samt vilket behov av stöd personerna hade genom två underkategorier; 

coping och behov av stöd. Under huvudkategorin hantering pressenteras fem artiklar 

av medel (II) och två artiklar av hög (III) kvalitet. 

 

Coping  

I den akuta fasen handlade det om överlevnad och hantering av de fysiska symtomen, 

som förlust av känsel eller förlamning av arm och ben. Många upplever osäkerhet och 

förvirring över omständigheterna kring stroke. Att hantera och underhålla 

motivationen för rehabilitering var för många personer svårt. De personer som hade 

svårast att motivera sig var de personer som hämmas av brist på acceptans om vad 

som faktiskt hänt dem. Tiden efter utskrivningen från sjukhuset beskrivs som den 

mest utmattande perioden. Personerna upplevde en känsla av övergivenhet och oro 

inför att inte kunna återgå till det ”normala”. Med tiden lärde sig några personer att 

hantera och anpassa sig till sitt nya sätta att leva, något som innebar att hitta nya 

strategier och lära sig nya saker för att få en fungerande vardag. Några sökte hjälp hos 

Gud för att hantera sin nya situation (Ch`ng et al., 2008). Det är vanligt att personer 

efter en stroke får en allt starkare tro på Gud. Gud skulle hjälpa dem att klara av den 

kris som stroken orsakat (Dalvandi et al., 2010). 

 

Personer som drabbats av stroke upplever många gånger en coping situation där de 

inte bara ska lära sig att hantera deras nya begränsningar och förluster av att delta i 

livssituationer, det ska även lära sig att hantera erfarenheterna av att ha drabbats av ett 

livshotande medicinskt tillstånd och att de lever med riskfaktorerna för en ny stroke. 

Olika strategier som använts för att öka tron på sig själv och sin självbild har visat sig 
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effektiva, där personerna uppmanades att undvika situationer som de inte kände sig 

säkra i och att ändra deras tankesätt med positiva tankar som gav dem hopp. För 

många är det viktigt att använda strategier och problemlösningar för att kunna hantera 

svårigheterna i livet och för att inte känna att man misslyckas. En man beskrev hur 

han i jobbiga situationer började fokusera på positiva händelser i hans liv för att kunna 

hantera det jobbiga för tillfället, det var det enda sättet som fungerade för honom. Det 

kan vara den viktigaste strategin att hitta nya värden och värdefulla mål i livet efter 

stroke. Då många är tvungna att ge upp tidigare aktiviteter gäller det att finna nya som 

passar och ändå känns meningsfulla (Carlsson, Möller, Blomstrand, 2009). 

 

Behov av stöd 

Patienterna upplever i det akuta skedet mycket stress. De anser därför att deras behov 

av stöd är ytterst viktigt i det första skedet. Stöd och kommunikation från 

sjukvårdspersonal och anhöriga ansågs vara det viktigaste stödet (Payne, Burton, 

Addington-Hall & Jones, 2010). Behovet av stöd under första processen var stor och 

de flesta personer som drabbats av stroke hade en nära anhörig som fanns där hela 

tiden. Det visade sig senare att personer som fått ett bra stöd i den första fasen senare 

skulle ha en positivare upplevelse av händelsen (Eriksson et al., 2010). Personer som 

fick bra stöd och omhändertagande i hemmet av makar och socialt stöd hade en 

upplevelse av stress i jämförelse med de personer som inte fått samma stöd (Ostwald 

et al., 2009).  

 

Under återhämtningen är behovet av emotionellt stöd som störst. Stöd från psykolog, 

psykiatriker eller kurator var en hjälp som beskrevs som svåråtkomligt då behovet var 

som störst men detta stöd bidrog med fördelar som ett bättre humör, minskade känslor 

av isolering, ökad acceptans och ökad förmåga att klara av livssituationen (Ch´ng et 

al., 2008). För personer som drabbats av stroke är det viktigt att efter sin stroke känna 

delaktighet och tillhörighet i samhället. För att känna delaktighet är socialt stöd många 

gånger viktigt. Socialt stöd kan vara närstående som familj och vänner men även 

socialt stöd som hemtjänst eller assistent. Det sociala stödet ger personerna inte alltid 

rättigheten att själv få planera och fatta beslut om sina egna aktiviteter, något som 

skapade en sämre känsla av delaktighet. Tillhörigheten till andra människor är 

betydelsefull och skapar många gånger en känsla av acceptans (Häggström et al., 

2008). 
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Diskussion 

Resultatdiskussion 

Syftet med litteraturstudien var att belysa personers upplevelser av en stroke samt 

deras behov av stöd. Att drabbas av stroke är för många en traumatisk upplevelse. Det 

framkom att personers upplevelser av stroke varierade och detta berodde till största 

del på hur omfattande komplikationer stroken orsakade. Ett ökat behov av stöd fanns 

efter att ha drabbats av stroke. Det visade sig att om personerna hade ett bra stöd i sin 

process förbättrade de upplevelserna av stroke flera år efter.  

 

Många personer upplevde förvirring, oförmåga att förstå och minnas vad som hänt 

dem när de vaknade upp på sjukhuset (Ch`ng et al., 2008). Enligt Cullberg (2006, s. 

124) kan en svår sjukdom leda till kris där känslor som kaos uppstår.  

Att inte längre kunna röra sin egen kropp gör att personerna upplever att kroppen inte 

längre tillhör sig själv (Dalvandi et al.,  2010). Följderna av detta blir att personerna 

får en försämrad självbild (Rittman et al., 2007). Cullberg (2006, s. 124) menar att det 

inte är något ovanligt att personer upplever en försämrad självbild i samband med 

förlust av en kroppslig funktion.  

 

Personer med talsvårigheter upplevde frustration när de inte längre kunde göra sig 

förstådd och isolerade sig (Brandy et al., 2011) Kommunikationen blir ett problem i 

vården då personerna inte kan förmedla det dem vill till sjukvårdspersonal (Dickson et 

al., 2008). Jag anser att det är viktigt att sjukvårdspersonal får en god utbildning inom 

området där de arbetar. Arbetar man med patienter som har drabbats av stroke ska 

man ha god kompetens i området för att kunna möta patienternas behov på bästa sätt. 

Med de komplikationer som stroke medför blir personerna ofta beroende av andra 

människor för att kunna klara av vardagen.  

 

Många upplever det som förlust av den egna autonomin att vara beroende av andra 

(Choi-Kwon et al., 2006) Empowerment är ett känt begrepp som ska tillämpas inom 

vården. Empowerment ser till människans autonomi, människans eget 

självbestämmande. Inom sjukvården strävar empowerment efter att patienten ska ha 

möjlighet att aktivt medverka och fatta beslut om sin egen omvårdnad. För att 

empowerment ska kunna åstadkommas inom sjukvården krävs det att sjuksköterskan 
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ger patienten god information inom området så att patienten kan känna både tilltro och 

trygghet till sin egen förmåga att delta i sin omvårdnad (Fossum, 2007, s. 43). 

 

En kvinna upplevde att sjukvårdpersonal inte tog henne på allvar, de fick kvinnan att 

känna sig osäker och ledsen (Eriksson et al., 2010). Enligt mig ska sjukvårdspersonal 

alltid försöka få patienten att känna sig trygg. Jag vill påstå att kvinnans känslor över 

sjukvårdpersonalens attityd har uppstått på grund av bristande kunskap hos 

sjukvårdpersonal gällande stroke. Jag anser att efter en omtumlande stroke är 

patienten väldigt skör och som sjukvårdpersonal måste man ta sig tid att samtala och 

svara på patientens frågor för uppfylla patientens behov och undvika att patienten 

känner sig mera förvirrad över situationen.  

 

Efter stroke upplevde patienterna samt deras anhöriga mycket stress över den nya 

livssituationen (Payne et al., 2010). Enligt en studie som har studerat anhörigas 

upplevelser av en stroke upplevde många en minskad kontroll över situationen. 

Anhörigas upplevelser av stress uppkommer då de känner oro för patienten och inför 

framtiden. Många anhöriga upplever ett stort ansvar att få allt att fungera kring 

patienten med eventuellt hemgång. Det är vanligt att anhöriga till patienter med stroke 

känner att de inte riktigt räcker till. Anhöriga som vårdade patienterna i hemmet 

vågade många gånger inte lämna hemmet trots att vårdare från hemtjänsten skulle 

komma och hjälpa patienten. De var oroliga att vårdaren inte skulle komma och 

stannade därför hemma. Anhöriga till stroke patienter tappar därför många gånger 

även de det sociala nätverket (Greenwood, Mackenzie, Cloud & Wilson, 2010). I det 

flesta fallen är det anhöriga som vårdar patienterna i hemmet. Anhörigvårdare i 

hemmet tyder på att patienten har en person som stod dem nära i deras sociala stöd, 

något som påverkade patienten positivt. Många gånger är det sociala nätverket för 

patienten och anhöriga begränsad till varandra (Lam, Lee & To, 2010). Jag anser att 

anhöriga till patienter många gånger glöms bort i vården. Många gånger är anhöriga 

den viktiga länken mellan patienten och sjukvårdspersonal. Det är betydelsefullt att 

etablera en god kontakt med anhöriga likväl som med patienten för sjukvårdspersonal, 

då jag anser att det skapar en trygghet för alla. 

 

Efter att ha drabbats av stroke är det för många viktigt att fortfarande känna sig 

delaktig. Känslan av delaktighet har visat sig förbättras genom socialt stöd. Dock har 
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det visat att socialt stöd i form av hemtjänst oftast inte ger patienten den delaktighet 

personen vill uppleva. Vid socialt stöd som hemtjänst får personerna oftast inte vara 

delaktig och fatta beslut om sin egen vård (Häggström et al., 2008). Self Efficacy ett 

patientbegrepp syftar till att människans ska skapa tilltro till den egna förmågan att 

lyckas. Det görs genom att låta patienten själv vara delaktig och ta sitt ansvar för att 

på så sätt nå en stärkt tilltro till sig själv. Det är viktigt att patienten är delaktig i sin 

vård för att känna självbestämmande (Fossum, 2007, s. 191-193). 

 

Det är viktigt att belysa personers upplevelser av en stroke för att sjukvårdspersonal 

ska få förståelse. Jag anser att med en ökad förståelse kan vi förbättra personernas 

upplevelse av en stroke. 

 

Metoddiskussion 

Syftet skapades efter mitt intresse av att veta mer om personers upplevelser av en 

stroke samt deras behov av stöd. Databasökningen utfördes i båda databaserna 

Pubmed och Cinahl. Endast vid en sökkombination hittades artiklar som inkluderades 

i resultatet från Cinahl, trots att alla sökord samt sökordskombinationer genomfördes i 

databasen. Det är anledningen till att endast de sökord och sökordskombinationer som 

visar på artiklar som har granskats och inkluderas i resultatet framställs i tabell ett. 

Mesh termer som stroke och social support användes vid sökning av artiklar. Mesh 

term för experiences var life change events men Mesh termen ersattes mot fritext 

sökning experiences då det gav ett bättre urval. Quality of life var en Mesh term som 

tidigt i artikelsökningen valdes bort då sökordet i kombination med andra sökord inte 

gav ett brett urval av artiklar och ansågs inte nödvändigt, då artiklar som handlade om 

personers livskvalitet efter stroke uppfylldes genom de andra sökorden. 

 

Styrkan med studien är att artiklarna har kritiskt granskat och kvalitetsbedömts enligt 

SBU kvalitetsbedömning. Artiklarna har sedan sammanställt i bilaga ett. 

Huvudkategorier med underkategorier har sedan skapats från artiklarnas resultat som 

framställs i bilaga två. Delar ur artiklarnas resultat har där plockats ut för att bilda en 

huvud- och underkategori av det framtränade begreppen. En lapp har satts på varje 

artikel med framtränande huvud- och underkategorin för att på så sätt dela upp 

artiklarna och underlätta för resultatskrivningen.  
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Av det artiklar som inkluderas i studien var fyra artiklar av hög kvalitet (III) och 10 

artiklar av medel (III). Styrkan i litteraturstudien är att artiklarna som inkluderades 

motsvarar syfte väl. Artiklarna i studien har utförts i Sverige, Australien, Korea, Iran, 

Skottland, Storbritannien, Kanada, Nederländerna och USA. Att studierna kommer 

från ett flertal olika länder kan förbättra litteraturstudien då det gör den mer 

tillförlitlig. Artiklarna om personers upplevelser av en stroke har kommit fram till 

samma svar i resultatet, något som styrker att resultatet kan generaliseras till en 

population, personer som drabbats av stroke.  

 

Slutsats 

I litteraturstudien framkom det att personer upplevde att de förlorade en del av sig 

själv. Att vid en sådan upplevelse inte känna sig tagen på allvar av sjukvårdspersonal 

är något som tyder på bristande kunskap inom området. Många upplevde 

talsvårigheter som ett stort problem något som orsakade isolering. Då 

kommunikationen är viktig för en god vård kan det många gånger försvåra vården för 

stroke patienter med talsvårigheter. Personernas upplevelser kring talsvårigheter och 

sjukvårdspersonals bemötande tyder på att mer forskning inom området krävs. 

Forskning om hur sjukvårdpersonal bör stödja patienten vid talsvårigheter skulle 

förbättra vården och patienternas upplevelser av att drabbas av stroke. 
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Bilaga 1 

 
Författar

e Årtal        

Land 

Studiens syfte Design/ 

intervention/ 

Instrument 

Deltagare 

(bortfall) 

Analysmetod Huvudresultat Studie -

design/ 

kvalitet  

Brandy 

et.al (2011) 

Storbritann

ien 

Att undersöka 

effekten av dysartri 

påverkan på det 

sociala livet efter 

en stroke. 

Kvalitativ metod 

med fördjupade 

semistrukturerade 

intervjuer. 

n = 24        

(n = 9)                        

Grounded theory Patienter med 

stroke kände sig 

isolerad då det 

upplevde att det 

inte kände sig 

delaktig i samhället 

på grund av sin 

dysartri. 

K III 

Carlsson 

et.al (2009) 

Sverige 

Att utforska hur 

personer med 

stroke hanterar sina 

nya livssituationer 

ett år efter sin 

stroke.   

Kvalitativ metod 

med intervjuer. 

n = 53        

(n = 22) 

Grounded theory Deltagarna ansåg 

att det var viktigt 

att hitta strategier 

och 

problemlösningar 

för att hantera sina 

svårigheter i 

vardagen. 

K II 

Ch`ng et.al 

(2008) 

Australien 

Att undersöka hur 

personer 

återhämtar sig från 

en stroke samt 

belysa 

copingstrategier.  

Kvalitativ metod. 

Fokusgrupper.  

n = 26        

(n = 39)  

Innehållsanalys  Stroke har en stor 

påverkan på 

människan både 

fysiskt och 

psykiskt. Stöd och 

copingstrategier 

kan främja 

patienten.  

K II 

Choi-

Kwon, et.al 

(2006) 

Korea 

Syftet var att 

belysa faktorer som 

påverkar 

Livskvaliteten hos 

patienter med 

stroke. 

Kvantitativ metod. 

Strukturerade 

intervjuer, 

frågeformulär och 

VAS skalan 

användes för att 

undersöka 

patienternas 

livskvalitet. 

n = 151      

(n = 63) 

Beskrivande 

statistik, students 

t-test och 

ANOVA 

Patienter med 

stroke upplevde 

ofta en sämre 

livskvalitet då 

faktorer som låg 

ekonomisk status, 

depression och 

poststroke smärta 

sänkte personernas 

livskvalitet.   

P II 

Dalvandi 

et.al (2010) 

Iran 

Att belysa hur 

patienter med 

stroke upplever och 

uppfattar livet efter 

en stroke.  

Kvalitativ metod 

med 

Semistrukturerade 

intervjuer.  

n = 10        

(n = 49) 

Grounded theory Deltagarna 

upplevde sig som 

otillräckliga på 

grund av det 

fysiska och 

psykiska problem 

det fått efter stroke. 

K II 

Dickson 

et.al (2008) 

Skottland 

Att undersöka 

upplevelserna av 

att leva med dysatri 

hos patienter med 

stroke och 

undersöka fysiska 

och psykosociala 

konsekvenser av att 

leva med dysartri. 

Kvalitativ metod 

med 

Semistrukturerade 

och djupintervjuer. 

n = 24        

(n = 9) 

Grounded theory Personer som lever 

med dysatri hade 

svåra 

kommunikationspr

oblem som 

resulterade i 

negativa 

förändringar i sättet 

att se på sig själv, 

relationer och det 

sociala livet.  

K II 

Eriksson Att undersöka Kvalitativ metod n = 9 Grounded theory Deltagarna kände K II 



   

 

et.al (2010) 

Sverige 

betydelsen av att 

samverka med 

andra människor 

under loppet av ett 

år efter en stroke.  

med intervjuer.  sammanhörighet 

till andra 

människor om det 

fick göra något 

som kändes viktigt 

för dem 

tillsammans under 

rehabiliterings 

processen. 

Häggström 

et.al (2008) 

Sverige 

Att beskriva och 

öka förståelsen för 

hur vuxna med svår 

hjärnskada 

upplever 

delaktighet i det 

dagliga livet.  

Kvalitativ metod 

med Intervjuer.  

n = 11      (n 

= 19) 

Innehållsanalys Upplevelserna av 

hur delaktiga 

patienterna var i 

det dagliga livet 

varierade beroende 

på deras 

individuella 

dagliga 

livssituationer. 

K III 

Ostwald 

et.al (2009) 

USA 

Att beskriva 

upplevelsen av 

stress hos patienter 

med stroke under 

deras första år 

hemma. 

Kvantitativ studie. 

Författarna 

använde sig av 

stress skala som 

instrument.  

n = 159 Beskrivande 

statistik  

Personer med 

stroke upplevde en 

sämre hälsa i 

samband med 

stress.  

 

P II 

Paul, et.al 

(2005) 

Australia  

Att undersöka 

personer med 

stroke 

hälsorelaterade 

livskvalitet fem år 

efter sin stroke.  

Kvantitativ. 

Instrument som 

användes för att 

undersöka 

hälsorelaterad 

livskvalitet var 

Life- instrument 

och ANOVA.  

n = 19 Student t-test, 

stata 8.0, 

ANOVA 

 

 

 

Fem år efter sin 

stroke lider många 

av dålig 

hälsorelaterad 

livskvalitet.   

P II 

Payne, et.al 

(2010) 

England 

Att identifiera 

patienters 

upplevelser av akut 

stroke samt vård i 

livet slut skede.  

Kvalitativ studie. 

Semistrukturerade 

intervjuer.  

n = 28 

patienter     

(n = 163)  

n = 25 

anhöriga 

 

Innehållsanalys  Patienterna 

upplevde att 

kommunikationen 

mellan dem och 

sjukvårdspersonal 

är en otrolig viktig 

del i processen. 

K III 

Plante et.al 

(2010) 

Kanada 

Att undersöka 

sambandet mellan 

självständighet i de 

dagliga 

aktiviteterna vid 

utskrivning från 

rehabilitering samt 

undersöka graden 

av återupptagandet 

av sociala 

nätverket sex 

månader efter en 

stroke.  

Kvantitativ studie 

med Intervjuer. 

Instrument som 

användes för att 

mäta dagliga 

aktiviteter och 

sociala roller var 

Funktionell 

mätning av 

autonomi systemet 

och Life-H.  

n = 111      

(n = 86) 

Statistisk analys, 

Fi analys   

Man kunde hitta ett 

samband mellan 

självständighet i de 

dagliga 

aktiviteterna 

relaterat till graden 

av återupptagande 

av det sociala 

nätverket. Dessa 

två faktorer hade 

en stor påverkan på 

om att patienterna 

kunde återgå till 

det sociala livet.  

P II 

Rittman 

et.al (2007) 

USA 

 

Att beskriva tre 

områden för 

psykosociala 

upplevelser av en 

stroke under första 

månaden.  

Kvalitativ metod 

samt kvantitativ. 

Kvalitativ 

fördjupande 

intervjuer. 

n = 125 Innehållsanalys Personer som 

drabbats av Stroke 

hade olika 

upplevelser. Några 

kände förlust av 

självkänsla, andra 

personer upplevde 

inte någon stor 

K III 



   

 

 

 

 

Bilaga 2 

 
Författare Huvudresultat Underkategori Huvudkategori 

Brady et al. 2011 

Storbritannien 

Patienterna upplevde en försämring i 

det sociala livet på grund av 

talsvårigheter efter stroke. 

Upplevelser i 

rehabiliteringsfas 

Upplevelser 

 Patienterna kände en trötthet och 

minskad förmåga att delta i sociala 

sammanhang på grund av sin stroke. 

Upplevelser i 

rehabiliteringsfas 

Upplevelser 

 Personer som tappar förmågan att 

kommunicera upplevde sig isolerad. 

Att vilja berätta något för en 

närstående utan att lyckas gjorde att 

personerna kände sig frustrerad och 

isolerad.  

Upplevelser i 

rehabiliteringsfas 

Upplevelser 

Carlsson et al. 2009 

Sverige 

Trots att personerna upplevde att det 

hade återhämtat sig ett år efter sin 

stroke, hade personerna fortfarande 

svårt att klara av vardagen. Kognitiva 

och emotionella dysfunktioner gjorde 

det svårt att delta i vardagliga 

livssituationer.  

Coping Hantering 

 Det är viktigt att personer som 

drabbats av stroke hittar ett sätt att 

kunna hantera sin vardag.  

Coping Hantering 

 Personerna berättade hur viktigt det 

var med problemlösning och strategier 

för att hantera svårigheter i 

livssituationen för att de inte skulle 

känna sig misslyckade. De talade om 

hur viktigt det var att känna att man 

lyckas. 

Coping Hantering 

Ch`ng et.al (2008) 

Australien 

Under den akuta fasen handlade de om 

överlevnad och hantering av fysiska 

symtom (förlamning, problem med 

syn och talsvårigheter), osäkerhet och 

förvirring över omständigheterna kring 

stroke. 

Coping Hantering 

 Hantera och underhålla motivationen 

för rehabilitering var svårt för några 

deltagare. Det som inte kunde 

Coping Hantering 

förändring i livet.  

Weerd et.al 

(2011) 

Nederlände

rna 

Syftet var att 

undersöka 

välbefinnandet hos 

patienter som 

återvände hem 

direkt efter 

utskrivning från 

sjukhus, ett år efter 

sin stroke i 

jämförelse med den 

nederländska 

befolkningen i 

samma ålder. 

Kvantitativ studie. 

Patienterna 

intervjuades 

personligen av en 

utbildad läkare och 

frågeformulär 

användes.  

n = 57 

(n = 187) 

Statistisk analys, 

SPSS 15, student 

t-test, ANOVA, 

Mann- whitney 

U-test.  

Studien visade att 

det inte fanns 

någon större 

skillnad mellan 

patienternas 

välbefinnande än 

den nederländska 

befolkningen i 

samma ålder. De 

båda grupperna 

kunde inte längre 

delta fullt ut i 

samhället. 

P II 



   

 

motivera sig för en längre tid verkade 

hämmas av en brist på acceptans om 

vad som hänt dem. 

 Med tiden kunde några deltagare 

anpassa sig till ett nytt sätt att leva. 

Det innebar att lära sig att göra nya 

saker, hitta strategier för vardagen och 

fortsatt engagemang i rehabilitering.  

Coping Hantering 

Choi-Kwon, et.al 

(2006) Korea 

Tre månader efter stroke upplevde 

hälften av alla patienter depression, 

motorisk funktionshinder och 

sensoriska symtom. 

Upplevelser i 

rehabiliteringsfas 

Upplevelser 

 Tre år efter stroke upplevde 7 av 20 en 

minskning i deras depression och det 

övriga rapporterade att deras 

depression hade förbättras. 

Upplevelser i kronisk 

fas 

Upplevelser 

 De personer som tre år efter sin stroke 

var beroende av ADL, hade 

depression, dålig ekonomi, arbetslös 

visade sig ha en mycket låg 

livskvalitet. 

Upplevelser i kronisk 

fas 

Upplevelser 

Dalvandi et.al (2010) 

Iran 

Enligt deltagarnas uppfattningar var 

den vanligaste 

fysisk dysfunktion, förlamning, 

förlorad känsel i armar och ben, 

störd balans och koordination, vilket 

orsakade begränsningar i livet. 

Upplevelser i akut fas Upplevelser 

 Livet efter stroke var mycket svårt på 

grund av bristen på fungerande sociala 

nätverk och stödjande system. 

Upplevelser i kronisk 

fas 

Upplevelser 

  En person besktrev hur hon tyckte att 

det var jobbigt att vara beroende av 

andra människor. Hon hade en längtan 

efter att få vara oberoende av andra 

igen.  

Upplevelser i kronisk 

fas 

Upplevelser 

Dickson et.al (2008) 

Skottland 

Några personer upplevde att det inte 

längre kunde hänga med i samtal med 

familj, vänner och vårdpersonal. 

Upplevelser i 

rehabiliteringsfas 

Upplevelser 

 En man berättade hur vännerna inte 

längre pratade till honom utan pratade 

om honom till hans fru. Detta fick 

honom att känna sig frustrerad och 

osynlig. 

Upplevelser i 

rehabiliteringsfas 

Upplevelser 

 Några deltagare upplevde att 

kommunikationssvårigheterna trots allt 

haft en positiv inverkan på livet. Några 

deltagare upplevde att problemet hade 

fört familjen närmre varandra och att 

de hade fått en mer uppskattad syn på 

livet. 

Upplevelser i 

rehabiliteringsfas 

Upplevelser 

Eriksson et.al (2010) 

Sverige 

Patienterna upplevde sin nya situation 

direkt efter stroke som mycket 

stressig, med störd socialt nätverk, 

minskat ansvar och ett ökat behov av 

stöd. 

Upplevelser i akut fas Upplevelser 

 Deltagarna upplevde att det i samband 

med stroke tappade en del av sig själv. 

Upplevelser i akut fas Upplevelser 

 Vårdpersonalen hade svårt att lyssna 

på patientens uttalande och det gjorde 

att patienten kände sig osäker och fick 

en känsla mindre värde.  

Upplevelser i akut fas Upplevelser 



   

 

Häggström, et.al 

(2008) Sverige 

Personer som drabbas av stroke 

upplevde ofta det jobbigt att inte 

kunna utföra aktiviteter det tidigare 

kunde. Det var därför viktigt för 

delaktigheten att hitta nya vägar för att 

utföra samma aktiviteter. 

Upplevelser i kronisk 

fas 

Upplevelser 

 Patienterna ansåg att var viktigt att 

uppleva en delaktighet till andra 

människor. 

Upplevelser i kronisk 

fas 

Upplevelser 

 För att personerna skulle känna 

delaktighet var det viktigt med både 

närståendes och socialt stöd. 

Behov av stöd Stöd 

Ostwald et.al (2009) 

USA 

Patienterna upplevde ett sämre 

hälsotillstånd på grund av den svåra 

återhämtningen stroke orsakade. Cirka 

52% av alla patienter återhämtade sig 

till det ”normala”. 

Upplevelser i kronisk 

fas 

Upplevelser 

 Patienterna upplevde livet som mycket 

mer stressigt efter händelsen. 

Upplevelser i kronisk 

fas 

Upplevelser 

 Patienterna var i behov av stöd under 

processen och de flesta hade en 

anhörig som fanns där hela tiden. 

Behov av stöd Stöd 

Paul, et.al (2005) 

Australia 

Personer som drabbats av stroke hade 

sämre livskvalitet med ett mycket 

dåligt hälsotillstånd. 

Upplevelser i kronisk 

fas 

Upplevelser 

 Det fanns många olika faktorer som 

påverkade livskvaliteten, bland annat 

kön, ålder, ekonomisk status, 

ensamboende eller tidigare haft en 

stroke. 

Upplevelser i kronisk 

fas 

Upplevelser 

 Patienternas första upplevelse av 

insjuknandet påverkade livskvaliteten 

fem år senare, så som vanvård, afasi 

och förlust av medvetandet.   

Upplevelser i akut fas Upplevelser 

Payne, et.al (2010) 

England 

Många patienter upplevde oro för hur 

stroken påverkade dem själv och deras 

anhöriga.  

Upplevelser i 

rehabiliteringsfas 

Upplevelser 

 Patienterna ansåg att kommunikation 

och stöd från sjukvårdspersonal och 

anhöriga var viktigt.  

Behov av stöd Hantering 

 Patienterna som drabbats av stroke 

upplevde att det fick ett bra bemötande 

och stöd av sjukvårdspersonal. 

Behov av stöd Hantering 

Plante et.al (2010) 

Kanada 

Sex månader efter stroke behövde mer 

än en tredjedel av patienterna stöd, i 

form av promenad eller förflyttnings 

stöd. 

Behov av stöd Hantering 

 Efter sex månader hade en fjärdedel av 

patienterna med stroke talsvårigheter. 

Upplevelser i 

rehabiliteringfas 

Upplevelser 

 Patienterna upplevde en mer 

delaktighet i det sociala samhället om 

det utförde dagliga aktiviteter. 

Upplevelser i kronisk 

fas 

Upplevelser 

Rittman et.al (2007) 

USA 

I den akuta fasen upplevde mer än två 

tredjedelar en förändring i sin 

självkänsla till sig själv. Där många av 

personerna inte längre kände sig som 

samma person. 

Upplevelser i akut fas Upplevelser 

 Den låga självkänslan patienterna 

kände till sig själva skapar depression. 

Några patienter uppgav att det tappade 

lusten av att leva direkt efter sin 

Upplevelser i akut fas Upplevelser 



   

 

stroke. 

 Patienterna berättade att det är viktigt 

med stöd från familj och vänner. 

Stödet gjorde att patienterna kände 

hopp och glädje. 

Behov av stöd Hantering 

Weerd et.al (2011) 

Nederländerna 

45% av de patienter som drabbats av 

stroke återhämtade sig så pass bra att 

det ett år senare kunde utföra dagliga 

aktiviteter som innan sin stroke. Trots 

detta hade personerna svårt att behålla 

sina intressen. 

Upplevelser i kronisk 

fas 

Upplevelser 

 Det var vanligt att patienterna fick en 

sämre relation med vänner efter sin 

stroke. Detta gällde oftast patienter 

som levde ensam. 

Upplevelser i kronisk 

fas 

Upplevelser 

 De flesta patienter försökte att hålla 

sig aktiva med hjälp av sjukgymnast. 

Behov av stöd Hantering 

 


