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Sammanfattning  
Bakgrund: Årligen drabbas 30 000 personer i Sverige av stroke och 20 % av dem är yngre 
dvs. under 67år. Stroke är det sjukdomstillstånd som kräver flest vårddagar i Sverige och har 
en symtombild som kan yttra sig olika för olika personer. Stroke är även en av de vanligaste 
orsakerna till funktionsnedsättning hos yngre personer. Detta medför att varje person har ett 
individuellt sjukdomsförlopp och därmed ett individuellt rehabiliteringsbehov. Yngre 
strokepatienter har andra prioriteringar än vad äldre personer har och förväntas oftare komma 
tillbaka till arbetslivet. Sjuksköterskan har en viktig roll i rehabiliteringsprocessen och den 
närmsta kontakten med patienten. Sjuksköterskan kan därför med fördel hjälpa till att 
identifiera rehabiliteringsbehov efter stroke.  
Syfte: Belysa yngre personers upplevelser av rehabilitering efter stroke 
Metod: Kvalitativ litteraturstudie som grundades på åtta vetenskapliga artiklar. Artiklarna 
analyserades med hjälp av en innehållsanalys inspirerad utifrån Graneheim och Lundman 
(2004). 
Resultat: Yngre personer upplevde brister i rehabiliteringen efter stroke, övningarna var inte 
adekvata och inte anpassade efter ålder eller behov. Upplevelsen av att kroppen förändrats 
var också påtaglig vilket resulterade i att de yngre personerna uttryckte en längtan av att 
komma tillbaka till de liv de hade innan stroke. Informationsflödet hade också brister vilket 
försvårade rehabiliteringen ytterligare.  
Slutsats: Studien påvisade att yngre personer upplevde flera brister i rehabiliteringen efter 
stroke. Tillämpningen av personcentrerad vård där en personlig rehabiliteringsplan utformas 
utifrån personens förutsättningar och möjligheter kan vara ett möjligt tillvägagångsätt. 
Sjuksköterskan behöver i mycket större utsträckning utgå från personens egna upplevelser av 
sin situation. För att sjuksköterskan ska kunna tillgodose yngre personers behov av 
rehabilitering efter stroke är det av vikt att mer forskning bedrivs på området. 
 
Nyckelord: experience, stroke, rehabilitation och young 

 

 



 
 

Innehållsförteckning 

Inledning 4 

Bakgrund 4 

Stroke 4 

Rehabilitering efter stroke 5 

Teoretisk referensram 7 

Syfte 8 

Metod 8 

Datainsamling 8 

Urval 9 

Analys 10 

Etiskt övervägande 11 

Resultat 12 

Den bristande rehabiliteringen 12 

Det efterlängtade livet 14 

Den förändrade kroppen 15 

Den frustrerande informationsbristen 16 

Diskussion 17 

Metoddiskussion 17 

Resultatdiskussion 19 

Slutsats 22 

Självständighet 22 

Referenser 23 

Bilaga 1 Databassökningar 26 

Sökningar i Cinahl 26 

Sökningar i Medline 27 

Sökningar i Pubmed 28 

Bilaga 2 Granskningsprotokoll 29 

Bilaga 3 Artikelöversikt 31 



 
 

Bilaga 4 33 

Meningsbärande enheter 1 (4) 33 

Meningsbärande enheter 2 (4) 34 

Meningsbärande enheter 3 (4) 35 

Meningsbärande enheter 4(4) 36 



 

4 
 

Inledning 
Stroke är ett allvarligt sjukdomstillstånd som kan ha förödande konsekvenser för den 

drabbade både på kort- och lång sikt. Stroke är också en av de vanligaste orsakerna till 

nedsatt funktionsförmåga hos yngre personer som är mellan18-67 år (Röding, 2009). 

Majoriteten av de som drabbas av stroke i Sverige är äldre än 67 år och huvuddelen av den 

rådande forskningen är inriktad just på äldre personer. Forskningen visar dock på att yngre 

strokepatienter är en växande grupp. Enligt Lawrence (2010) kan en anledning till att mindre 

forskning gjorts på yngre strokepatienter vara att stroke fortfarande ses som ett 

sjukdomstillstånd som drabbar äldre. Buschenfeild, Morris och Lockwood (2009) menar att 

yngre strokepatienter oftare får vård och rehabilitering av anhöriga och familjemedlemmar i 

hemmet, vilket kan försvåra uppföljningen och forskningen på de yngre personerna 

ytterligare. Röding (2009) betonar att det finns ett behov av att mer forskning inriktas på 

yngre personers upplevelse av rehabilitering. Anledningen till att yngre personers 

rehabiliteringsbehov skiljer sig kan vara att de är yrkesverksamma och förväntas komma 

tillbaka till arbetslivet (ibid.). En av sjuksköterskans kärnkompetenser är samverkan i team 

(Berlin, 2013). Att samverka i team innebär i rehabiliteringsprocessen efter stroke att ha en 

samordnande roll där sjuksköterskan utgör en viktig länk mellan de olika professionerna som 

deltar i rehabiliteringen och också med patienten (ibid.). Ökad kunskap om yngre personers 

upplevelser av rehabilitering efter stroke kommer att kunna bidra till ökad förståelse för 

yngre personers situation och kan bidra till en mer effektiv rehabiliteringsprocess som på sikt 

bidrar till att personen lättare återfår ett självständigt liv och aktivt deltagande i samhällslivet. 

Bakgrund 

Stroke 
Enligt Mätzsch (2010) och Socialstyrelsen (2011) drabbas cirka 30 000 personer i Sverige 

årligen av stroke, och 20 % av dem är yngre dvs. under 67 år (ibid.). Stroke har en 

symtombild som kan yttra sig olika för olika personer. Detta medför att varje patient har ett 

individuellt sjukdomsförlopp och därmed ett individuellt rehabiliteringsbehov (Larsson & 

Rundgren, 2010). Enligt Mätzsch (2010) orsakas en stroke av ett ischemiskt eller ett 

hemorragiskt tillstånd. Ischemiskt tillstånd innebär att blodtillförseln i ett blodkärl hindras, av 



 

5 
 

exempelvis en blodpropp. Hindret kan uppstå lokalt, men kan också ha sitt ursprung i något 

annat kärl, lossna och förflytta sig. Ett hemorragiskt tillstånd innebär att det uppstår en 

blödning som kan vara epidural, subdural eller subaraknoidal (ibid.). Stroke är det 

sjukdomstillstånd som beskrivs vara en vanlig orsak till funktionsnedsättningar hos vuxna 

(Low, Kersen, Ashburn, George & McLellean, 2003) och som kräver flest vårddagar i 

Sverige (Hjärt & Lungfonden, 2013). Lawrence (2010) understryker att yngre strokepatienter 

har andra rehabiliteringsbehov och prioriteringar än vad äldre personer har. Yngre personer 

har oftare ett jobb att försöka återvända till och ett långdraget sjukdoms- och 

rehabiliteringsförlopp kan leda till stora ekonomiska och sociala konsekvenser för den 

enskilde. 

Rehabilitering efter stroke 
I föreliggande litteraturstudie definieras rehabilitering som: 

 

“insatser som ska bidra till att en person med förvärvad 

funktionsnedsättning, utifrån dennes behov och förutsättningar, 

återvinner eller bibehåller bästa möjliga funktionsförmåga samt skapar 

goda villkor för ett självständigt liv och aktivt deltagande i 

samhällslivet.” (Socialstyrelsen, 2011) 

 

Enligt Socialstyrelsen (2011) finns det idag stora brister i vård och rehabilitering av 

strokepatienter. En av orsakerna som pekas ut är otydlig ansvarsfördelningen mellan 

kommuner och landsting vilket föranleder att patienterna inte får den rehabilitering de har 

laglig rätt till. Detta skapar förvirring inte bara hos anhöriga och patienterna själva utan också 

hos vårdpersonalen. Patienten och anhöriga har svårt att veta vem de ska vända sig till för att 

få råd och stöd under rehabiliteringstiden. Den otydliga ansvarsfördelningen kan också leda 

till att arbetsbelastningen ökar för den tjänstgörande sjuksköterskan som har en 

samordnaderoll i rehabiliteringsteamet. Svensson (2001) anser att ett rehabiliteringsteam vid 

stroke bör innehålla sjuksköterska, sjukgymnast, neuropsykolog, läkare, logoped, kurator, 

arbetsterapeut samt rehabiliteringsutbildad undersköterska. Enligt Berlin (2013) är 

teamarbete något som inte bara berör en profession, utan de olika professionerna hjälps åt 

med rehabiliteringen över professionsgränserna. Ett teamarbete handlar om två saker, det 

första kunna hjälpa varandra och det andra är att ta emot hjälp av de andra i teamet. Vidare 

menar Berlin (2013) att en av sjuksköterskans kärnkompetenser är att koordinera det dagliga 
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arbetet och jobba i team med de övriga professionerna för att tillsammans i teamet försöka 

tillgodose patientens behov. Sjuksköterskan utgör länken mellan rehabiliteringsteamets olika 

professioner. Enligt Larsson och Rundgren (2010) har sjuksköterskan den närmsta kontakten 

med patienten och kan därför med fördel hjälpa till att identifiera rehabiliteringsbehov hos 

yngre personer genom att ta vara på personers upplevelser och att sedan kunna dra nytta av 

dessa under rehabiliteringsprocessen. 

 

Rehabilitering efter stroke har fyra hörnstenar: aktivitet, regelbundenhet, identitet och 

inflytande (Günzel, 2003). Dessa hörnstenar är viktiga för rehabiliteringsprocessen och extra 

viktiga när patienten är ung. O´Connor, Cassidy och Delargy (2005) menar att en effektiv 

rehabilitering efter stroke ökar chansen att komma tillbaka till samhället och bidrar till att 

förkorta vårdtiden (ibid.). För att kunna bistå en person som genomgått ett sjukdomstillstånd 

är det av vikt att förstå hur en person upplever intryck i sin vardagvärld (Dahlberg, Segersten, 

Nyström, Suserud & Fagerberg, 2003). Lawrence (2010) menar att yngre personer som 

genomgått stroke i högre utsträckning påverkas fysiskt, kognitivt och känslomässigt. Det är 

också känt att yngre personer upplever brister i den psykiska rehabiliteringen och att de 

psykologiska effekterna utgör därför oftast det största hindret för att kunna återgå till det liv 

som personen levde innan stroke. 

 

Socialstyrelsen (2011) visade att i tio procent av kommunerna i Sverige inte fanns något 

fullgott rehabiliteringsprogram till personer efter stroke. I de kommunerna som erbjuder 

rehabiliteringsprogram är dessa inte anpassade efter ålder eller individens egna 

förutsättningar. Anpassad rehabilitering anses vara en nödvändighet eftersom 

förutsättningarna och behoven skiljer sig från person till person. Larsson och Rundgren 

(2010) poängterar att yngre personer i regel är mer angelägna att rehabiliteras, eftersom de 

oftare har ett mer aktivt liv och ska tillbaka till arbetslivet. Enligt Röding (2009) känner yngre 

personer sig ofta frustrerade och upplever en känsla av osynlighet efter en stroke. Dessa 

upplevelser kan vara ett resultat av att rehabiliteringen inte är anpassad utifrån yngre 

personers behov. 

 

Lachman (2001) beskriver yngre personer som samhällets ryggrad. Yngre personer befinner 

sig mitt i livet, vilket innebär att vara i en ganska komplicerat livssituationen med karriär och 

föräldraskap. Åldersgruppen yngre är oftare än någon annan åldersgrupp involverad i att 

samtidigt både ta hand om sina barn och åldrande föräldrar. Röding (2009) menar att yngre 
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personer som genomgått stroke ofta upplever rehabiliteringen som otillräcklig och därför är 

det av vikt att den rehabilitering som erbjuds yngre personer ständigt utvärderas och anpassas 

till deras förutsättningar och behov (ibid.). Sjuksköterskor bör därför besitta kunskap om 

yngre personers upplevelser av rehabilitering efter stroke och använda den kunskapen för att 

på bästa möjliga sätt kunna uppnå patientens målsättning. Dessa målsättningar kan utifrån 

Socialstyrelsen (2011) vara återvinna eller bibehålla bästa möjliga funktionsförmåga, skapa 

goda villkor för ett självständigt liv och aktivt deltagande i samhället.  

Teoretisk referensram 
En av huvudkomponenterna i Travelbees (1971) omvårdnadsteori är interaktionen mellan 

människor. Med det menas att hänsyn måste beaktas för att förstå samspelet mellan vårdare 

och patient samt förstå hur denna interaktion kan påverka vårdtagaren och dess situation. 

Varje upplevelse är unik och kan inte fullt förstås av någon annan utan att bemöta 

vårdtagaren, lyssna, visa empati och försöka förstå patientens livssituation. Upplevelsen och 

samspelet mellan sjuksköterskan och patienten är centralt i allt omvårdnadsarbete. 

Generaliserande människosyn förkastas och hänsyn till individuella särdrag beaktas, detta 

gäller både patient och vårdgivare. 

 

Travelbee (1971) menar att hoppet är viktigt för rehabiliteringsprocessen. Även om patienten 

har en svår eller obotlig sjukdom, är patientens hopp viktigt även om utsikterna till förändring 

är utsiktslösa. Den som saknar hopp saknar också framtidstro vilket kan motverka 

rehabiliteringsprocessen. Kommunikation är ett av sjuksköterskans viktigaste redskap i 

omvårdnadsarbetet, och en förutsättning för god omvårdnad. Travelbee (1971) anser att 

kommunikation mellan vårdgivare och patient är nödvändigt för att hjälpa patienten bemästra 

sin sjukdom, samt hjälpa patienten hitta en meningsfull tillvaro. Ingen vårdpersonal kan 

bestämma/förstå hur vårdtagaren mår, känner eller upplever sin sjukdom eller sitt lidande. 

Därför är det av vikt att uppmuntra patienten till att aktivt delta i kommunikationsprocessen. 

Detta för att möjliggöra för patienten att känna sig aktiv i sin rehabiliteringsprocess, samt 

kunna framföra sina mål och förhoppningar med rehabiliteringen. Enligt Travelbee (1971) 

upplever alla människor någon gång under sin levnadstid lidande och ofta i samband med 

sjukdom. Det är bara individen själv som kan känna och uppleva sitt lidande, därför är det 

individuella bemötandet av yttersta vikt. 
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Syfte 
Syftet med studien var att belysa yngre personers upplevelser av rehabilitering efter stroke. 

Metod 
För att besvara studiens syfte genomfördes en litteraturstudie. Detta innebär att litteratur från 

tidigare empiriska studier söktes i vetenskapliga databaser på ett systematiskt och strukturerat 

sätt (Forsberg & Wengström, 2008). Vidare har litteraturens kvalitet bedömts och 

litteratursammanställning gjorts. En litteraturstudie har som mål att frambringa en 

sammanställning av empirisk data från tidiga studier inom det utvalda området. Enligt Polit 

och Beck (2008) karakteriseras den kvalitativa forskningsmetoden av att uppnå förståelse för 

en individs eller grupps livsvärld. Olsson och Sörensen (2011) poängterar att det kvalitativa 

forskningsperspektivet bäst fångar upplevelsen vilket leder till ökad förståelse för patientens 

livsvärld.  

Datainsamling  
De sökord som används i detta arbete är: experience, stroke, rehabilitation och young med 

tillhörande synonymer. Sökorden och dess synonymer kombinerades med hjälp av de 

booelska sökoperatorerna ”AND” och ”OR” för att få med tillgänglig forskning som berörde 

det aktuella ämnet (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2011). Vetenskapliga artiklar söktes i två 

referensdatabaser: ’Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature’ (CINAHL) 

och ’Medical Literature On-Line’ (MedLine). Sökmotor PubMed användes till att söka 

artiklar som är publicerade men inte har hunnit indexerats i de ovannämnda databaserna. I 

PubMed söktes artiklar som är tre år gamla eller nyare (Willman, et al., 2011). Databasen 

CINAHL innehåller indexerade artiklar från alla engelskspråkiga omvårdnadstidskrifter. 

MedLine innefattar cirka 95 % av den medicinska litteraturen, omvårdnad inkluderat. I 

sökningarna användes CINAHL headings och ’Medical Subject Headings’ (MeSH) 

indextermer. Enligt Willman et al. (2011) har de databaser som används sina egna 

ämnesordlister kallade thesaurus. Olika databaser har olika namn på dessa ämnesordlister. I 

CINAHL kallas de CINAHL Headings och i MedLine kallas de MeSH-termer (ibid.). 

Sökningarna gjordes i sökblock, där de olika termerna användes var för sig med den booleska 

operatorn ”OR”. Därefter kombinerades de med den booleska operatorn ”AND” se bilaga 1. 

Utöver databassökningar gjordes en manuell sökning i artiklarnas referenslistor. Detta för att 

få med annan relevant litteratur som inte funnits i databassökningarna (Willman et al., 2011). 
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Efter att studerat aktuella artiklars referenslistor tillkom det inte fler artiklar Avslutningsvis 

kompletterades sökningarna med fritextsökningar för att erhålla så relevanta träffar som 

möjligt utifrån syftet.  

Urval 
De inklusionskriterier som användes var: empiriska studier med kvalitativ design, 

vetenskapligt granskade och som stämde överens med studiens syfte. Artiklarna skulle belysa 

yngre personers upplevelser av rehabilitering efter stroke. Personerna skulle vara i åldern 18-

67 år när den empiriska studien genomfördes, dvs. när data inhämtades. De skulle vara 

skrivna på engelska, eftersom detta språk är det officiella inom all vetenskap. Sista 

inklusionskriteriet var att artiklarna skulle nå upp till minst 8 poäng av 11 vid 

kvalitetsgranskningen, vilket representerade artiklar av hög kvalité. Artiklar äldre än år 2000 

har exkluderas eftersom studien skall inkludera aktuell forskning på området. Vid sökning i 

CINAHL använde sig skribenterna av peer reviewed som tillval. När artiklarna granskats av 

sakkunniga ökar det enligt Willman et al. (2011) dess trovärdighet. Peer reviewed finns inte 

som allternativ i MedLine eftersom artiklarna redan blivit granskade innan de publicerats.  

 

Efter en artikelsökning i CINAHL, MedLine och PubMed hittades 1239 artiklar. Samtliga 

lästes noggrant på titelnivå. Av de 1239 artiklarna ansågs 40 artiklar lämpliga eftersom de 

berörde yngre, upplevelse, rehabilitering och stroke. Samtliga av dessa lästes på abstrakt nivå. 

Efter en noggrann granskning av de 40 abstrakten bedömdes 14 artiklar svara på arbetets 

syfte och valdes därför att läsas i fulltext. Efter att ha läst igenom de 14 artiklarna i fulltext 

föll sex artiklar bort, eftersom de inte levde upp till inklusionskriterierna. MedLine 

genererade två artiklar, CINAHL sex artiklar och PubMed genererade inga artiklar. Willman 

et al. (2011) protokoll för kvalitetsbedömning av studier med kvalitativ metod har används 

för kvalitetsgranskning av insamlade artiklar, se bilaga 2. En av de åtta artiklarna som 

inkluderats är en case study. Case study eller fallstudie, som de heter på svenska, kan enligt 

Olsson och Sörensen (2011) användas för att få perspektiv på fenomenet på ett sätt som 

tidigare inte varit kända. Fallstudie är ett samlingsnamn på ett antal metoder som syftar till att 

studera en person, en grupp eller ett socialt sammanhang. Detta är relativt vanligt inom vård 

och omvårdnadsforskning (ibid.). Granskningen av samtliga artiklarna genomfördes med 

hjälp av Willmans et al (2011) granskningsprotokoll som består av fjorton frågor. Av dessa 

valdes tre frågor bort eftersom de inte ansågs relevanta för studien: ” Råder datamättnad?”, 

”Råder analysmättnad?” och ” Genereras teori?”. Frågorna ”Råder datamättnad” och 
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”Råder analys mättnad” ansågs svårbedömt, med tanke på studiens storlek. ”Genereras 

teori” valdes bort eftersom studien inte har något syfte att generera någon teori. Frågorna 

betygsattes med ett poäng för JA samt inget poäng för NEJ eller VET EJ. Fick artikeln 

mellan elva och åtta poäng ansågs artikeln ha hög kvalitet, mellan sju och fem poäng 

medelhög kvalitet och fyra till noll poäng låg kvalitet. De första två artiklarna granskades 

gemensamt för att försäkra att frågornas innebörd tolkades på liknade sätt av båda författarna. 

Återstående sex artiklar granskades först separat sedan jämnfördes protokollen och skillnader 

diskuterades. Gemensamt slutgiltigt granskningsprotokoll utfördes.  

Analys 
De åtta artiklarnas resultatdel analyserades med kvalitativ manifest innehållsanalys då det är 

en väletablerad metod inom omvårdnadsforskningen (Berg & Lune, 2012). Innehållsanalys är 

ett detaljerad, systematisk och tolkande arbete som syftar till att beskriva ett fenomen och 

resulterar i kategorier som beskriver fenomenet. Olsson och Sörensen (2011) samt Graneheim 

och Lundman (2004) menar att i en manifest innehållsanalys lyfts de uppenbara och synliga 

komponenterna fram i texten, vilket är lämpligt vid litteraturstudier. Analysen av det 

insamlade materialet genomfördes inspirerad utifrån Graneheim och Lundmans (2004) 

beskrivning av manifest innehållsanalys. 

 

Analysen av de valda artiklarnas resultatdel gjordes i flera steg. I det första steget lästes 

artiklarna flera gånger för att få en förståelse för innehållet. I det andra steget valdes 

meningsenheter ut som passade till studiens syfte genom att markera i texten med färgpennor. 

Dessa färgmarkeringar gjordes var för sig för att sedan jämföras. Om oenighet uppstod i 

meningsenheterna diskuterades dessa tills enighet uppnåtts. Meningsenheterna valdes ut från 

de valda artiklarnas resultats del. Graneheim och Lundman (2004) menar att en meningsenhet 

är ett ord, mening eller ett stycke som genom sitt innehåll hör ihop (ibid.). I det tredje steget 

översattes menigsenheterna från engelska till svenska och kondenserades. Kondenseringen 

gjordes med åtanke på att det viktiga och bärande budskapet i texten inte gick förlorat. 

Graneheim och Lundman (2004) poängterar att det är viktigt att kondenseringar görs på ett 

sett så att de inte förlorar något innehåll, samtidigt som det kortas ned (ibid.). Under det 

fjärde steget förkortades meningarna ner till koder. I det femte steget jämfördes koderna i 

avseende på skillnader och likheter för att sedan kunna sorteras in i kategorier. Graneheim 

och Lundman (2004) menar att en kategori uppstår då flera koder har samma betydelse. De 
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kategorierna representerade det manifesta innehållet i texten. Exempel på innehållsanalys 

finns i bilaga 4. 

Etiskt övervägande 
Sarvimäki och Stenbock-Hult (2008) menar att i det etiska beslutfattandet/ övervägandet 

måste det finnas en vilja att granska frågor och problem opartiskt. I granskningsprotokollet 

för kvalitativ metod av Willman et al. (2011) ingår att etiskt resonemang ska tas i beaktan. 

Efter genomförd kvalitetsgranskning med Willman et al. (2011) granskningsprotokoll, se 

bilaga 2, hade samtliga artiklar som används till föreliggande litteraturstudie ett relevant 

etiskt resonemang eller blivit godkända av en etisk kommitté. I fallstudien var de svårt att 

bedöma om det fanns något etiskt resonemang men den valdes att inkluderas ändå eftersom 

den svarade väl till syftet. Forsberg och Wengström (2008) menar att vid genomförandet av 

litteraturstudier ska alltid ett etiskt resonemang övervägas. Detta för att öka trovärdigheten till 

studien. 
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Resultat 
Resultatet i denna studie kommer att belysa hur yngre personer, 18-67 år, upplever 

rehabiliteringen efter stroke. Resultatet baseras på analys av åtta vetenskapliga artiklar. 

Analysen resulterade i fyra kategorier, se figur 1. 

 

Den bristande rehabiliteringen 
Många av de yngre personerna upplevde sig vara missförstådda i den rehabiliteringen som de 

erbjudits efter stroke (Medin, Barajas & Ekberg, 2006; Röding, Lindström, Malm & Öhman, 

2003). De upplevde att rehabiliteringen inte var anpassad, varken efter deras ålder eller andra 

behov de hade. 

Belysa yngre personers 

upplevelser av 

rehabilitering efter stroke 

Den bristande 

rehabiliteringen 

Det efterlängtade 

 livet 

Den förändrade 

kroppen 

Den frustrerande 

informationsbristen Figur 1 Kategorier. 
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“The informats experienced the time at the hospital as lacking age-

adapted rehabilitation. The needs of these young patients were not taken 

into consideration in the rehabilitation process”. (Röding, et al., 2003, s. 

871). 

 

Den bristande anpassningen av rehabiliteringen upplevdes vara en anledning till att 

motivationsnivån till fortsatt fysisk rehabilitering minskade (Bendz, 2003; Medin et al., 2006; 

Röding et al., 2003; Stone, 2005). Bristen på anpassad rehabilitering upplevdes ofta leda till 

att de fick känslan av att vara bortglömda av sjukvårdpersonalen och fick klara sig på egen 

hand. De upplevde att de ständigt var tvungna att förklara sig själva och ofta möttes av 

missförståelse rörande deras rehabiliteringsbehov. Merparten av sjukvårdspersonalen 

upplevdes på förhand anta att de yngre personerna hade samma rehabiliteringsbehov som 

äldre personer hade (Martinsen, Kirkevold & Sveen, 2012; Stone, 2007). Trots att 

huvuddelen av rehabiliteringen inriktades på de fysiska aspekterna efter stroke så upplevde 

många yngre personer, främst män, en önskan om ännu mer fysisk rehabilitering. 

Rehabiliteringen skulle dock vara mer anpassad efter deras ålder. De yngre personerna 

upplevde också att rehabiliteringsmiljön var otillräcklig. Många gånger fanns det inte några 

övningar eller aktiviteter som lämpade sig för de yngre personernas behov (Bendz, 2003; 

Medin et al., 2006; Röding et al., 2003; Stone, 2005). Rehabiliteringen innehöll moment 

såsom vävning och aktiviteter med modellera. Dessa övningar ansågs av många yngre som 

irrelevanta övningar och inte alls lämpliga efter deras behov (Medin et al. 2006). Dessa 

aktiviter ledde till att många yngre personer kände sig missförstådda, åtsidosatta och 

bortglömda av rehabiliteringspersonalen (Bendz, 2003; Lanza & Prunier, 2002; Martinsen et 

al., 2012; Medin et al., 2006; Röding et al., 2003). En del yngre upplevde att det inte fanns 

någon i deras omgivning som de kunde prata med om sin rehabilitering trots en önska om att 

ha någon att prata med i sin egen ålder och i samma eller liknande situation. Huvuddelen av 

de andra patienterna som de lärde känna under rehabiliteringen var oftast betydligt äldre och 

en del patienter blev till och med placerade på geriatriska avdelningar trots att de bara var i 

50 års åldern. Detta gjorde att de yngre personerna kände sig ensamma och åtskiljda från de 

andra patienterna (Röding et al., 2003). 

 

” She then explained that she became depressed when she was placed on 

a geriatric ward, `with lots of people dying all around me´. She was the 
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youngest one there, and did not think that that was where she belonged”. 

(Stone, 2005, s. 297). 

 

Ett fåtal yngre personer uttryckte missnöje över de fysiska övningar som sjukgymnaster har 

föreslagit dem. Det ledde till att en del av dem efter utskrivning, tog kontakt med privata 

sjukgymnaster som kunde erbjuda bättre förståelse och bättre anpassad rehabilitering (Lanza 

& Prunier, 2002). De som tog kontakt med en privat sjukgymnast efter sjukhusvistelsen, 

upplevde att de samarbetade mycket bättre tillsammans. Efter sex månaders samarbete kunde 

de utföra mycket mer än tidigare, till exempel att cykla utan hjälpmedel (ibid.). En person 

som drabbades av stroke jämnförde rehabiliteringen med en svår olycka han hade för flera år 

sedan. Han upplevde då liksom nu att han stod ensam i sin rehabilitering och upplevde att han 

var utan stöd (Alaszewski, Alaszewski, Potter & Penhale, 2007). Yngre personer upplevde att 

rehabilitering inte var individanpassad. Personer som redan innan stroke hade andra problem 

och svårigheter, såsom till exempel inlärningssvårigheter upplevde att ingen tog någon som 

helst hänsyn till det. Att tränas i verbal förmåga och skrivande utan att hänsyn togs till 

tidigare inlärningssvårigheter upplevdes ledda till att rehabiliteringsprocessen blev längre och 

mer utdragen än vad den hade behövt vara (Lanza & Prunier 2002). Några av de yngre 

personerna upplevde att de inte fick det stöd de behövde i rehabiliteringsprocessen av 

sjukvårdspersonalen, och att de var tvungna att göra det bästa av situationen på egen hand. I 

rehabiliteringsprocessen upplevdes det att det var upp till de yngre personerna själva att ta tag 

i situationen och inte sitta hemma och tycka synd om sig själva (Medin et al., 2006). 

Det efterlängtade livet 
Många yngre personer upplevde en längtan att snabbt komma tillbaka till livet som de levde 

innan stroke (Bendz, 2003; Martinsen et al., 2012). Att snabbt komma tillbaka till familjen, 

jobbet och vännerna upplevdes vara av stor vikt i rehabiliteringen. Att få komma hem från 

sjukhuset var ett viktigt delmoment. Hemma fick de stöd och uppmuntran av familjen, och 

därmed mera ork och motivation till att kämpa vidare med sin rehabilitering (Alaszewski et 

al., 2007; Bendz, 2003; Medin et al., 2006). De som hade en anställning innan de drabbades 

av stroke lade stor vikt vid att komma tillbaka till arbetet så fort som möjligt. Det som 

upplevdes vara den viktigaste orsaken för tillbakagång till arbetet skilde sig åt mellan olika 

personer. En del upplevde pengarna och möjlighet till försörjning som en viktig del medan 

andra ansåg den sociala gemenskapen på arbetet vara det som var det viktigaste (Alaszewski 

et al., 2006; Lanza & Prunier, 2002; Medin et al., 2006). En del av de yngre personerna 
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upplevde att stroke har förändrat deras prioriteringar i livet. Före deras stroke levde de i 

ständig stress orsakat av arbetet men idag upplevdes arbetet inte vara lika viktigt. Numera 

arbetade de för att få ekonomiska resurser till att överleva och inte lever för arbetet som de 

gjorde tidigare. De yngre personerna upplevde att de värdesätter livet på ett annat sätt och 

prioriterar sina barn och barnbarn i större utsträckning än tidigare (Bendz, 2003). 

 

”One talked about how the stroke had affected him in a positive way 

because it had given him the opportunity to spend more time with his 

children” (Röding et al., 2003, s. 870) 

 

De yngre personerna upplevde att sjukvårdspersonalen under rehabiliteringsprocessen 

fokuserade mest på att stödja dem till att bygga upp kroppens fysiska förmåga. Att komma 

tillbaka till vardagslivet och därmed kunna klara av vardagssysslor var inte prioriterat av 

sjukvårdspersonalen trots att de yngre personernas målsättning var att komma tillbaka till 

vanligt liv igen (Medin et al., 2006). 

 

Den förändrade kroppen 
Många av de yngre personerna upplevde att deras kropp hade förändrats efter stroke (Stone, 

2005). De upplevde att insjuknandet i stroke kom som en chock, som en blixt från klar 

himmel och den kropp som de tidigare tog för givet var inte densamma. Många upplevde att 

deras förtroende till kroppen hade minskat betydligt, de litade inte på sin kropp i samma 

utsträckning länge. De upplevde en ständig rädsla för att de kan insjukna på nytt och att 

kroppen kan svika dem igen. Känslan av att ta vissa saker förgivet, att kunna delta i 

aktiviteter och lita på sin kropp förändrades totalt efter stroke. Huvuddelen av de yngre 

personerna upplevde en besvärande trötthet. Tröttheten upplevdes vara mycket främmande 

och skrämmande, något som de aldrig upplevt tidigare. Det faktum att de inte kunnat hitta 

någon anledning till tröttheten upplevdes inverka på deras liv. Det kunde upplevas som att ha 

mindre energi, inte kunna delta i aktiviteter på samma sätt som tidigare, ha mindre tålamod 

samt att vara känslomässigt instabila. Detta upplevdes påverka relationen till familjen på ett 

negativt sätt (Bendz 2003; Lawrence & Kinn 2012). Många av de yngre upplevde att den 

förändrade kroppen blev en källa till ett osynligt handikapp vilket kunde leda till att personer 

i deras omgivning antog att de var lika pigga och kapabla som före stroke (Lawrence & Kinn 

2012; Stone, 2005). Ett exempel på ett osynligt handikapp var att talet inte upplevdes vara 
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samma som tidigare även om de tillsynes kunde uttrycka sig bra. Att inte kunna uttrycka sig 

som förut skapade frustration. De upplevde att det många gånger hade varit mycket enklare 

om de hade haft ett synligt handikapp så att personer i deras omgivning förstod att de inte 

klarade av att göra allt på samma sätt som de tidigare kunde (Lawrence & Kinn 2012; Stone, 

2005). Huvuddelen av de yngre personerna upplevde också att sjukvårdspersonalen inte såg 

de mentala funktionsnedsättningarna som lika viktiga att rehabilitera och upplevde att detta 

prioriterades bort av sjukvårdspersonalen (Alaszewski et al., 2006; Lawrence & Kinn 2012). 

 

“If it had been a LEG or something, or [pause] if it had to be amputated, 

then people would say, ‘okey, well YES, that person has a disability.” 

(Stone, 2005, s. 301) 

 

Den frustrerande informationsbristen 
De yngre personerna upplevde att de inte fick tillräckligt med information om hur livet efter 

stroke kunde se ut (Medin et al., 2006). De upplevde sig vara oförberedda på konsekvenserna 

av stroke. Information från sjukvårdspersonalen upplevdes också inte vara helt adekvat 

gällande stroke och rehabiliteringsprocessen efter stroke (Bendz, 2003; Lanza & Prunier, 

2002; Medin et al., 2006; Röding et al., 2003). 

 

”The informants described the experience of not having someone to talk 

to about the transition from rehabilitation to independence, and about the 

new life they were facing including relationships with family members 

and returning to work”. (Medin et al., 2006, s 1055.) 

 

Önskan att sjukvårdpersonalen skulle vara mer tydlig i sin kommunikation och ge klarare 

besked uttrycktes (Röding et al., 2003). Många av de yngre upplevde att kommunikationen 

med sjukgymnaster och arbetsterapeuter var bristfällig då de ofta inte var närvarande på 

avdelningen eller fanns i tillräckligt antal, vilket gjorde att de upplevdes som att de inte hade 

tid att svara på frågor som de yngre personerna hade. Många av de yngre personerna 

upplevde att, även om den fysiska rehabiliteringen hade brister så genomfördes den, däremot 

var där ingen som gav möjlighet till att samtal kring de mentala rehabiliteringsbehoven trots 

att dessa var stora (Bendz, 2003). De yngre personerna upplevde att de inte hade någon 
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utbildad personal alls att prata med om hur de upplevde sin förändrade kropp och 

livssituation.  

 

“communication is the key to recovery even though it can be terribly 

difficult” (Lanza & Prunier, 2002, s.3). 

 

Informationsflödet från sjukvårdspersonalen gällande deras sjukdomstillstånd och 

rehabilitering upplevdes kunna bli tydligare och mer fortlöpande. De yngre personerna ville 

ofta veta orsaken till stroke, för att kunna förhindra en ny stroke. En person uttryckte att 

läkaren misstänkte att det var hans läkemedel som hade orsakat stroke. Detta gjorde att han 

blev rädd för att ta sina mediciner i fortsättningen och upplevde ett stort behov av samtal och 

mera information kring orsaker till stroke och specifikt om den verkligen kunde vara orsakad 

av mediciner. Den bristande informationen upplevdes bidra starkt till att de yngre personerna 

kände sig osäkra och förvirrade i sin situation (Bendz, 2003).  

Diskussion 

Metoddiskussion  
Syftet med denna studie var att belysa yngre personers upplevelse av rehabilitering efter 

stroke. För att svara på detta syfte valdes det att genomföra en litteraturstudie med kvalitativ 

ansats. Polit och Beck (2008) menar att en litteraturstudie ger en bra överblick över det valda 

ämnet och därmed bidrar till samlad kunskap inom området. Forsberg och Wengström (2008) 

menar att en litteraturstudies resultat grundar sig på tidigare empiriskastudier, vilket gör att 

litteraturstudier innefattar ett större urval, vilket bidrar till att trovärdigheten för arbetet ökar 

(ibid.) Föreliggande litteraturstudie innefattar analys av data som baserats på intervjuer med 

124 personer, 61 kvinnor och 63 män i åldrarna från 18 till 67 år med varierande 

utbildningsnivå, yrkeserfarenheter och civilstånd. Enligt Polit och Beck (2008) är det i 

kvalitativ forskning av stort värde att inkludera personer med varierande bakgrund som 

upplevt ett vist fenomen. Vid litteraturstudier kan resultatet bli styrt då den enbart tar upp 

tidigare empiriska studiers frågeställningar, till skillnad från empiriska studier då författaren 

kan få svar på specifika frågeställningar (ibid.). För att belysa yngre personers upplevelse av 

rehabilitering efter stroke ansågs det mest relevant att använda sig av en litteraturstudie med 

kvalitativ ansats. Vid kvantitativa studier undersöks ett fenomen utifrån vilket resulterar i att 
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resultatet bli numeriskt (Polit & Beck, 2008). Enligt Olsson och Sörensen (2011) berör den 

kvantitativa forskningsdesignen ett stort antal personer och har ett begränsat antal variabler. 

Denna metod ansågs inte relevant eftersom i föreliggande studie beskrivs upplevelsen, vilket 

beskriver fenomenet inifrån.  

 

Litteratursökningen gjordes i två olika databaser och en sökmotor, detta för att få med 

relevant litteratur som svarade till syftet. Sökningar genomfördes i CINAHL, MedLine och i 

sökmotorn PubMed. Sökorden kombinerades med synonymer och de booelska 

sökoperatorerna ”OR” och ”AND” för att få med relevant litteratur. Hade inte synonymer till 

sökorden kombinerats med de booelska sökoperatorerna hade detta kunnat påverka resultatet. 

Många artiklar berörde stroke hos äldre eller endast upplevelsen av stroke och inte 

upplevelsen av rehabilitering hos yngre. De artiklarna som inkluderades i studien berörde 

yngre personers upplevelse av rehabilitering efter stroke, vilket svarade till studiens syfte. 

Willman et al. (2011) menar att vid genomförandet av litteraturstudier är det av vikt att 

genomföra litteratursökningar i flera olika databaser för att finna relevant litteratur. Vidare 

menar Willman et al. (2011) att vid litteratursökningar är det inte tillräckligt att endast 

använda en sökterm. Genom att kombinera sökorden med synonymer och de booelska 

sökoperatorerna ringas relevant litteratur in och avgränsar området.  

 

Forsberg och Wengström (2008) framhåller att i kvalitativa studier finns det riska för att 

författarnas egna värderingar påverkar datainsamlingen och analysarbete. Beroende på 

tidigare förförståelse för valt ämne kan datainsamlingen och resultatet bli påverkat. Polit och 

Beck (2008) menar att det är viktigt att förhålla sig så objektiv som möjligt och inte låta 

resultatet påverkas av egna värderingar (ibid.). Detta har undvikts genom att inhämta kunskap 

angående det aktuella ämnet innan skrivandet påbörjades. Författarna till föreliggande studie 

har försökt medvetandegöra vad de tror sig veta om det studerande fenomenet, distansera sig 

från det och förhålla sig så objektivt och kritiskt genom hela arbetsprocessen. Under arbetets 

gång har tankar, funderingar och idéer reflekterats med handledaren. 

 

Graneheim och Lundmans (2004) menar att en manifest innehållsanalys syftar till att beskriva 

det textnära, uppenbara innehållet i materialet och dela in det i kategorier (ibid.). Under 

arbetet med analysen upplevdes det stundvis som problematiskt att endast beskriva det 

manifesta och uppenbara i texten. Författarnas intention under analysförfarandet har varit att 

på så objektivt sätt som möjligt beskriva det manifesta innehållet, utan latenta inslag. Trots att 



 

19 
 

fokus var det manifesta innehållet så finns det risk för att tolkningar kan ha förekommit.  

Tolkningen av texten kan också inneburit att andra skribenter kan tagit ut andra 

meningsenheter och också tolkat texten annorlunda. Forsberg och Wengström (2008) påpekar 

att viss tolkning av textmaterial kan förekomma och har sin grund i vilka förkunskaper och 

förståelse för texten läsaren besitter (ibid.). Därför återvände författarna ofta till 

originaltexten för att försäkra sig om att textinnehållet inte tolkades felaktigt eller det viktiga i 

texten har förbisetts eller förlorats. Under analys har samtliga artiklar granskats objektivt av 

båda författarna. Meningsenheter plockades ut var för sig, jämnfördes och diskuterades, tills 

enighet uppnåddes. Detta bidrar starkt till att trovärdigheten för resultatet ökar (Graneheim & 

Lundman, 2004). 

 

Samtliga artiklar förutom en som inkluderats i resultatet baseras på intervjuer, detta ansågs 

som ett lämpligt tillvägagångssätt för att belysa yngre personers upplevelse av rehabilitering 

efter stroke. En av artiklarna är en fallstudie och belyser en självupplevd händelse, vilket 

svarade väl mot syftet. Forsberg och Wengström (2008) menar att fallstudier kan innehålla 

värdefull information som inte alltid är beskrivna i andra typer av publikationer. 

 

Samtliga artiklar som använts till denna litteraturstudie är skrivna på engelska. Eftersom 

engelska inte utgör modersmål till någon av författarna till föreliggande studie, har engelsk-

svenskt lexikon använts för att undvika feltolkningar. Kortare meningar och ord upplevdes 

inte problematiskt, långa stycken med akademisk engelska ansågs mera problematiska. 

Kondenseringen av de meningsbärande enheterna genomfördes gemensamt och tillsammans 

med lexikon för att få en så korrekt översättning och kondensering som möjligt. 

Resultatdiskussion 
Syftet med föreliggande litteraturstudie var att belysa yngre personers upplevelse av 

rehabilitering efter stroke. Resultatet visar att yngre personer ofta blev missförstådda i 

rehabiliteringsprocessen. De yngre upplevde att rehabiliteringen efter stroke inte var anpassad 

efter ålder eller behov samt att rehabiliteringsövningarna inte ansågs adekvata. 

Sjukvårdspersonalen tog inte hänsyn till de yngre personernas individuella förutsättningar 

vilket kunde påverka rehabiliteringen negativt. Detta kunde bidra till att de yngre personerna 

upplevde utanförskap och kände sig bortglömda i rehabiliteringsprocessen. Lindström, 

Röding och Sundelin (2009) bekräftar att yngre personer efter stroke har andra 

rehabiliteringsbehov än äldre personer och därför måste sjukvårdspersonalen beakta detta i 
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rehabiliteringsprocessen genom att anpassa rehabiliteringen efter personens egna 

målsättningar. Travelbee (1971) understryker att varje person är unik och dennes upplevelser 

och erfarenheter inte kan delas av andra. Den generaliserande människosynen ska förkastas 

och hänsyn för personens egna särdrag ständigt beaktas. Buschenfeld et al. (2009) samt 

Lindström et al. (2009) poängterar i linje med studiens resultat att personer efter stroke kan 

uppleva sig missförstådda, åtsidosatta och bortglömda som en följd av en bristande 

rehabilitering. Vidare betonar Kersten, Low, Ashburn, George och McLellan (2002) samt 

Dalvandi, Heikkilä, Maddah, Khankeh och Ekman (2010) vikten av att tillämpa en 

individanpassad rehabilitering. 

 

Resultatet visar vidare att de yngre personerna upplevde att de ville komma tillbaka till det liv 

som de levde innan stroke. Att komma tillbaka till livet ansågs vara en viktig del i 

rehabiliteringsprocessen. De som hade en anställning vid tiden för stroke upplevde att det var 

av stor vikt att komma tillbaka till arbetet så snabbt som möjligt. Vidare påvisar resultatet att 

yngre personer upplevde att deras prioriteringar i livet förändrats efter stroke. Dalvandi et al. 

(2010) styrker detta resultat genom att belysa att yngre personer upplever en förändrad 

livssituation och värderingar. De yngres prioriteringeringar efter stroke såg annorlunda ut, 

exempelvis prioriterades barn och barnbarn högre efter stroke jämfört med tidigare. Lutz, 

Young, Cox, Martz och Creasy (2011) bekräftar samtidigt att det är av stort värde för yngre 

personer att kunna ägna sig åt liknande aktiviteter som innan stroke eftersom detta upplevs av 

många yngre personer som ett positivt steg i rehabiliteringsprocessen. Vestling, Ramel och 

Iwarsson (2005) styrker vidare att det efter stroke kan finns olika anledningen till varför 

personer vill återgå till arbetet. De främsta anledningarna berör ekonomi, den sociala 

gemenskapen och en förhoppning om att komma tillbaka till det liv de hade innan stroke. 

Travelbee (1971) poängterar att människor vill finna mening med sitt liv. De vill uppleva att 

någon eller något behöver dem vilket gör livet värt att leva. Vidare bestyrker McCormack 

och McCance (2010) detta med ett av sina fyra kärnbegrepp inom personcentrerad vård: att 

vara i en social värld. Detta förklarar hur interaktionerna mellan personer i en social värld 

sker och hur personer skapar och skapar om sin meningsvärld. Med det menas vad som är av 

betydelse i våra liv, vilka värderingar vi har och hur de präglar vår livshistoria. Vestling et al. 

(2005) bekräftar att återgången till arbetet kan vara mycket betydelsefullt för yngre personer 

efter stroke. Många ser återgången till arbetet som ett steg tillbaka till det liv de levde innan 

stroke vilket är i linje med föreliggande studies resultat. 
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Det framgick i resultatet att många av de yngre personerna som fått en stroke upplevde att 

deras kroppar förändrats. Efter stroke förändrades förtroende för kroppen och många 

upplevde en rädsla för att kroppen skulle svika dem och då riskera att insjukna igen. 

Huvudelen beskrev att de efter stroke upplevde en besvärande och oförklarlig trötthet, vilket 

upplevdes som ett osynligt handikapp. I likhet med resultatet beskriver Lutz et al. (2011) att 

personer efter stroke upplever rädsla och oro för att få en ny stroke. Dalvandi et al. (2010) 

samt van der Werf, van der Broek, Anten och Bleijenberg (2001) beskriver att det är vanligt 

efter stroke att uppleva symtom som förlorad energi och en obeskrivlig trötthet vilket 

upplevdes av de yngre personerna som att försvåra relationen till familj och vänner. Röding 

(2009) bestyrker att yngre personer efter stroke upplever sig begränsade av sina osynliga 

handikapp. I linje med resultatet menar McCormack och McCance (2010) att det är viktigt att 

sjuksköterskan bedriver och utvecklar ett personcentrerat arbetssätt, vilket syftar till att ta 

hänsyn till personens egna förutsättningar. Travelbee (1971) lyfter fram att det är viktigare att 

försöka förstå personens upplevelse av sin sjukdom och situation, än låta någon diagnos eller 

annan vårdpersonal bestämma hur personen upplever sin situation.  

 

Vidare påvisar resultatet att de yngre personerna upplevde att informationen från 

sjukvårdspersonalen inte var adekvat, tillräcklig eller tydlig nog utifrån deras behov vilket 

medförde att de ofta upplevde sig vara oförberedda på konsekvenserna av stroke. Detta 

resulterade i att de yngre personerna upplevde en osäkerhet och förvirring rörande sin 

rehabilitering. Kersten et al. (2002) och Wiles, Ashburn, Payne och Murphy (2002) 

poängterar att det är viktigt att rätt information ges vid rätt tillfälle eftersom personer som 

genomgått något traumatiskt och är chockade/stressade inte alltid är mottagliga för ny 

information. Eames, Hoffmann,Worrall och Read (2010) menar att sjukvårdspersonalen var 

ofta överarbetad och inte alltid hade den tid som de yngre personerna önskade, vilket skapade 

utrymme för brister i informationsflödet. Röding (2009) menar att informationsbristen kan 

leda till att yngre personer upplever osäkerhet rörande sin rehabilitering efter stroke vilket 

ligger i linje med studiens resultat. Travelbee (1971) menar att den kommunikation som sker 

inom vården kan antingen lindra eller förstärka den sjuke personens isolering, ensamhet och 

otrygghet. Det är av stor vikt att se personen som en individ. Om sjukvårdspersonalen har en 

annan syn på personen kan det skapa störningar i kommunikationen vilket påverkar 

relationen och därmed personens upplevelse. Berlin (2013) styrker att det är viktigt att 

sjuksköterskan och resten av rehabiliteringsteamet arbetar med information och 

informationsspridning på individanpassat sätt för att patientarbetet ska fungera på ett bra sätt. 
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Arbeta i team är en av sjuksköterskans kärnkompetenser och vid teamarbete är det viktigt att 

kommunikationen och informationsflödet är fortlöpande. Teamet fungerar mer effektivt om 

samtliga medarbetare är uppdaterade och besitter rätt information. 

Slutsats  
Det framkom i föreliggande studie att yngre personer upplever brister i 

rehabiliteringsprocessen. Rehabiliteringen var inte anpassad för yngre personer eller deras 

behov, vilket kunde resultera i en långdragen rehabiliteringsprocess. För att sjuksköterskan 

ska kunna bemöta yngre personer efter stroke och också kunna vara behjälplig i 

rehabiliteringen är det av stor vikt att ta utgångspunkt från personcentrerad vård. Det är av 

stor vikt att samverkan mellan patient och hälso- och sjukvården är av god kvalité för att 

kunna bedriva en så effektiv rehabilitering som möjligt. Kunskapen från denna studie kan tas 

i beaktan vid utformandet av stödjande insatser som riktas till yngre personer. Till exempel 

genom att utveckla en personlig rehabiliteringsplan som är utformat av personen själv med 

stöd från sjuksköterskan och det övriga rehabiliteringsteamet.  

Självständighet  
Ett gott samarbete har resulterat i föreliggande litteraturstudie. Arbetet har till största delen 

skrivits gemensamt av Daniel Sjöbeck och Emil Karlsson. Det som är skrivit gemensamt är 

inledning, bakgrund, metod, analys, resultat, diskussion och slutsats. Emil har varit 

huvudansvaring för tabellerna och Daniel huvudansvarig för layouten. Meningsenheterna 

valdes ut var för sig för att sedan jämnföras och sammanställas. Båda skribenterna har suttit 

tillsammans under hela arbetsprocessen, samarbetat och rådgjort när frågetecken uppstått.  
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Bilaga 1 Databassökningar  

Sökningar i Cinahl  
Sökordskombinationer Antal träffar Sökdatum Lästa abstrakt Antal valda 

artiklar 
1. Experience (NO 
[Nyckelord]) 

88 628 130903 - - 

2. Life experience (NO) OR  
Life experience (CH 
[CINAHL Headings]) 

15 053 130903 - - 

3. Life change events (CH) 
OR Life change events (NO) 

23 438 130903 - - 

4. Lived experience (NO) 2 095 130903 - - 

5. S1 OR S2 OR S3 OR S4 119 783 130903 - - 

6. Stroke (CH) OR Stroke 
(NO) 

43 420 130903 - - 

7. Cerebral hemorrhage 
(CH) OR Cerebral 
hemorrhage (NO) 

2 765 130903 - - 

8. Hypoxia-ischemia, brain 
(CH) OR Hypoxia-ischemia, 
brain (NO) 

276 130903 - - 

9. Cognition disorders (CH) 
OR Cognition disorders 
(NO) 

11 796 130903 - - 

10. S6 or S7 OR S8 OR S9 56 328 130903 - - 

11. Rehabilitation (CH) OR 
Rehabilitation (NO) 

178 070 130903 - - 

12. Rehabilitation nursing 
(CH) OR Rehabilitation 
nursing (NO) 

2 112 130903 - - 

13. Recovery (CH) OR 
Recovery (NO) 

32 980 130903 - - 

14. S11 OR S12 OR S13 200 925 130903 - - 

15. Young (CO) 72 408 130903 - - 

16. Young adult (CH) OR 
Young adult (NO) 

33 442 130903 - - 

17. Middle age (CH) OR 
Middle age (NO) 

346 936 130903 - - 

18. Adult (CH) OR Adult 
(NO) 

693 147 130903 - - 

19. S15 OR S16 OR S17 OR 
S18  

715 311 130903 - - 

20. S5 AND S10 AND S14 
AND S19 Med 
begränsningarna  
publikations år 2000- 2013 
ålder 18-67 år och endast 
skrivna på engelska samt 
peer reviwed. 

296 130909 18 6 
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Sökningar i Medline 
Sökordskombinationer Antal träffar Sökdatum Lästa abstrakt Antal valda 

artiklar 
1. Experience (NO 
[Nyckelord]) 

420 421 130903 - - 

2. Life experience (MH 
[Medical Subject Headings]) 
OR  Life experience  (NO) 

966 130903 - - 

3. Life change events (MH) 
OR Life change events (NO) 

18 436 130903 - - 

4. Lived experience (NO) 1 505 130903 - - 

5. S1 OR S2 OR S3 OR S4 436 135 130903 - - 

6. Stroke (MH) OR Stroke 
(NO) 

192 792 130903 - - 

7. Cerebral hemorrhage 
(MH) OR Cerebral 
hemorrhage (NO) 

28 386 130903 - - 

8. Hypoxia-ischemia, brain 
(MH) OR Hypoxia-
ischemia, brain (NO) 

3 410 130903 - - 

9. Cognition disorders (MH) 
OR Cognition disorders 
(NO) 

56 543 130903 - - 

10. S6 or S7 OR S8 OR S9 271 643 130903 - - 

11. Rehabilitation (MH) OR 
Rehabilitation (NO) 

342 510 130903 - - 

12. Rehabilitation nursing 
(MH) OR Rehabilitation 
nursing (NO) 

1 403 130903 - - 

13. Recovery (MH) OR 
Recovery (NO) 

311 498 130903 - - 

14. S11 OR S12 OR S13 633 102 130903 - - 

15. Young (NO) 698 540 130903 - - 

16. Young adult (MH) OR 
Young adult (NO) 

308 066 130903 - - 

17. Middle age (MH) OR 
Middle age (NO) 

5 211 130903 - - 

18. Adult (MH) OR Adult 
(NO) 

5 605 550 130903 - - 

19. S15 OR S16 OR S17 OR 
S18  

5 842 993 130903 - - 

20. S5 AND S10 AND S14 
AND S19 Med 
begränsningarna  
publikations år 2000- 2013 
ålder 18-67 år och endast 
skrivna på engelska. 

677 130909 19 2 
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Sökningar i Pubmed 
Sökordskombinationer Antal träffar Sökdatum Lästa abstrakt Antal valda 

artiklar 
1. Experience  420 206 130906 - - 

2. Life experience  59 597 130906 - - 

3. Life change  20 965 130906 - - 

4. Lived experience 3 132 130906 - - 

5. S1 OR S2 OR S3 OR S4 438 279 130906 - - 

6. Stroke  199 847 130906 - - 

7. Cerebral hemorrhage  44 743 130906 - - 

8. Hypoxia-ischemia, brain  4 334 130906 - - 

9. Cognition disorders  72 790 130906 - - 

10. S6 or S7 OR S8 OR S9 307 213 130906 - - 

11. Rehabilitation  343 041 130906 - - 

12. Rehabilitation nursing  16 708 130906 - - 

13. Recovery 312 914 130906 - - 

14. S11 OR S12 OR S13 635 003 130906 - - 

15. Young  641 954 130906 - - 

16. Young adult  436 368 130906 - - 

17. Middle age  3 174 040 130906 - - 

18. Adult  5 609 333 130906 - - 

19. S15 OR S16 OR S17 OR 
S18  

5 819 102 130906 - - 

20. S5 AND S10 AND S14 
AND S19 Med 
begränsningarna  
publikations år 2010- 2013 
ålder 18-67 år och endast 
skrivna på engelska  

270 130906 6 0 
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Bilaga 2 Granskningsprotokoll 
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Bilaga 3 Artikelöversikt  
Författare/år/land Titel Metod Urval Kvalitet 
Alaszewski, A., Alaszewski, H., 
Potter, J., & Penhale, B. 2007. 
United Kingdom 

Working after a stroke: 
Survivors’ experiences 
and perceptions of 
barriers to and facilitators 
of the return to paid 
employment 

Djupgående intervjuer 43 personer, 15 kvinnor och 28 män i 
åldern30 -60 år. 

Bra 
 
9/11p 

Bendz, M. 2003. Sverige The first year of 
rehabilitation after a 
stroke- from two 
perspective 

Intervjuer 15 personer, 6 kvinnor och 9 män 
under 65år. 

Bra 
 
10/11p 

Lanza, M., & Prunier, S. 2002. 
United States of America 

Breking through barriers 
to recovery from a stroke: 
both sides of the 
experience 

Fallstudie 1 kvinna 52 år. Bra 
 
8/11p 

Lawrence,  M., & Kinn, S. 2012. 
United Kingdom 

Determining the needs, 
priorities, and desired 
rehabilitation outcomes of 
young adults who have 
had a stroke 

Ostrukturerade 
intervjuer 

10 personer, 5 kvinnor och 5 män I 
åldern 18-65 

Bra 
 
10/11p 

Martinsen, R., Kirkevold, M., & 
Sveen, U. 2012. Norge 

Younger storke survivors’ 
experiences of family life 
in a long-term 
perspective: a narrative 
hermeneutic 
phenomenological study. 

Djupgående intervjuer 22 personer, 7 kvinnor och 15 män i 
åldern 18-67år. 

Bra 
 
10/11p 
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Medin, J., Barajas, J., & Ekberg, K. 
2006. Sverige 

Stroke patients’ 
experiences of return to 
work 

Djupgående intervjuer 6 Personer, i åldern 30-65 år. Bra 
 
10/11p 

Röding, J., Lindström, B., Malm, 
J., & Öman, A. 2003. Sverige 

Frustrated and invisible- 
younger stroke patients’ 
experiences of 
rehabilitation process 

Djupgående intervjuer 5 personer, 2 kvinnor och 3 män i 
åldern 37-54 år. 

Bra 
 
10/11p 

Stone, S. 2005. United Kingdom, 
Canda and United States of 
America. 

Reactions to invisible 
disability: the experiences 
of young women 
survivours of 
hemorrhagic stroke. 

Djupgående intervjuer 22 kvinnor i åldern 19-57 år. Bra 
 
8/11p 
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Bilaga 4  

Meningsbärande enheter 1 (4) 

Meningsbärande enhet Kondensering Kod Kategori 

The rehabilitation was described as 
including activities such as weaving and 
modeling clay, which were experienced 
as quite meaningless and not adapted to 
their needs or their age. 

Rehabiliteringen inkluderade aktivitetet 
som inte ansågs relevanta, de upplevdes 
meningslöst för deras ålder och behov. 

Rehabilitering ej anpassad efter ålder och 
behov. 

Den missförstådda 

rehabiliteringsprocessen 
The informants experienced the time at 
the hospital as lacking age-adapted 
rehabilitation and the needs of younger 
patient were not taken into consideration 
in the rehabilitation process. 

Upplevde rehabiliteringen på sjukhuset 
som icke ålders anpassad och att yngres 
behov inte tillgodosågs.  

Rehabilitering ej anpassad efter ålder och 
behov 
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Meningsbärande enheter 2 (4) 

Meningsbärande enhet Kondensering Kod Kategori 

I’d like to be back in work. I’d like to 
earn money… It’s exactly like starting 
over again. 

Jag vill tillbaka till arbetet och tjäna 
pengar… Måste börja om på nytt.  

Tillbaka till arbetet och tjäna pengar. 
Börja om. 

Det efterlängtade livet 
 

I don’t wish to have changed. I wish to 
be the one I was. I wish to be myself 

Vill inte förändras vill vara den jag var, 
vill vara mig själv. Vill inte förändras, vill vara mig själv 
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Meningsbärande enheter 3 (4) 

Meningsbärande enhet Kondensering Kod Kategori 

Participants expressed frustration about 
being misunderstood by people around 
them 

Missförstods av personer i sin 
omgivning, blev frustrerande. Frustrerade av att inte bli förstådda. 

Den förändrade kroppen 

They were all suprised to experience the 
fatigue, lack of ability to concentrate and 
state of depression that they had to deal 
with after the stroke. 

Överraskade över tröttheten, den 
bristande koncentrationsförmågan och 
depressionen som följde stroke 

Ej förberedda på följderna efter stroke 
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Meningsbärande enheter 4(4) 

Meningsbärande enhet Kondensering Kod Kategori 

The lack of information and the need of 
knowledge made the informants 
frustrated. 

Bristen på information och behovet av 
kunskap, orsakade frustration. Informationsbrist ledde till frustration 

Den frustrerande informationsbristen 
The informants reported lacking 
information about their impairments they 
suffered from after their stroke, such as 
fumbling, loss of speech and in 
particular, fatigue, concentrations 
problems and depression. 

Patienterna rapporterade bristande 
information om deras 
funktionsnedsättningar efter stroke. 

Informationsbrist om 
funktionsnedsättningar. 
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