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SAMMANFATTNING 

Stroke är ett samlingsnamn för hjärninfarkt, hjärnblödning och subarachnoidalblödning och 

är en av de vanligaste orsakerna till funktionsnedsättning internationellt sett. Insjuknandet i 

stroke är en plötslig händelse som för med sig stora konsekvenser. Den drabbar individen 

både fysiskt, psykiskt men även det sociala livet förändras. Livskvalitet är ett begrepp som 

beskriver individens upplevelser av sin livssituation. Att drabbas av en stroke har visat sig 

påverka känslan av livskvalitet. Enligt Carnevali (1999) är individens känsla av livskvalitet 

beroende av om det finns en balans mellan resurser som individen besitter och om hon kan 

möta de olika krav som kan finnas från både individen själv och dess omgivning. 

Sjuksköterskan uppgift är att hjälpa patienter med stroke att skapa en balans i denna vågskål. 

Syftet med studien var att belysa patientens upplevelser av livskvalitet efter en stroke. 

Litteraturstudien baserades på åtta vetenskapliga artiklar som analyserades genom en 

kvalitativ innehållsanalys. Följande tre huvudkategorier framkom i studiens resultat: Total 

livsförändring, Emotionell berg- och dalbana och Saknad av en meningsfull tillvaro. 

Resultatet visade att stroke påverkade känslan av livskvalitet negativt. De drabbade utsätts för 

stora emotionella och psykosociala svårigheter. De upplevde att de hade förlorat kontrollen 

över sina liv, rollerna hade förändrats, deras tidigare sociala aktiviteter var inte längre möjliga 

och de kände en frustration över att omgivningen inte hade den förståelse som var önskvärd. I 

slutsatsen betonas den stora omställningen att insjukna i en stroke. Det innebär en total 

omställning av livet med inte bara fysiska utan även emotionella och sociala förändringar. 

För att sjuksköterskan ska kunna stödja och förbereda patienter med stroke inför framtiden är 

det viktigt att hon får en förståelse för hur livet för patenten förändras och vad som påverkar 

upplevelser av livskvalitet. 

 Nyckelord: Livskvalitet, Stroke, Upplevelser. 



2 
 

INLEDNING 
Det är en svår personlig påfrestning att genomgå en stroke. Det kan beskrivas som en livskris 

som är unik för varje enskild individ och som präglas av skadans lokalisering och utbredning. 

Stora variationer förekommer beroende på vilka funktioner som drabbas och hur 

betydelsefulla dessa är för den enskilde. En gemensam faktor för alla patienter med stroke är 

att förutsättningarna för det fortsatta livet har förändrats. Hur patienten klarar av den nya 

situationen är beroende bland annat av hennes/hans egna förutsättningar och vilket stöd det 

finns från omgivningen (Svensk sjuksköterskeförening, 2005).  

Försämrad livskvalitet är en konsekvens som drabbar personer som insjuknat i stroke i hög 

grad och är ofta helt eller delvis beroende av hur den enskilde uppfattar sin nuvarande 

situation i jämförelse med sitt tidigare liv (Bruun-Wyller & Kirkevold, 1999).  

Patientens upplevelser av livskvalitet berör sjuksköterskans omvårdnadsarbete. Erfarenheten 

som strokesjuksköterska säger att mycket av fokus i vården av dessa individer läggs på de 

funktionella nedsättningarna trots att det finns andra faktorer som kan ha minst lika stor 

betydelse för upplevelsen av livskvalitet. Studier visar bland annat att patienter med stroke 

upplever mental ohälsa och att det sociala livet påverkas negativt (King, 1996).  

Det är i sjuksköterskans uppdrag att få en förståelse för hur livet för patienter med stroke 

förändras och på vilka sätt dessa förändringar påverkar upplevelsen av livskvalitet (Nolan & 

Nolan, 1998). På så sätt kan vi genom att informera, stödja och undervisa patienter förbereda 

dem för en framtid utanför sjukhuset, hjälpa dem att ta kontroll över den nya livssituationen 

och på så sätt främja upplevelsen av livskvalitet (Socialstyrelsen, 2009). 

Denna studie är av värde för patienten genom att öka vårdpersonalens förståelse för vad det 

kan innebära att insjukna i en stroke. Det är viktigt att sjuksköterskan gör en individuell 
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utvärdering av varje patients förutsättningar och att hon/han ska förstå att innebörden av 

livskvalitet kan variera från individ till individ.  

BAKGRUND 

Stroke 
Stroke är ett samlingsnamn för sjukdomar som uppstår vid störningar av hjärnans 

blodförsörjning. Det kan handla om en hjärninfarkt, en hjärnblödning eller en 

subarachnoidalblödning. I Sverige insjuknar cirka 30 000 personer i stroke varje år. Av dessa 

avlider cirka en tredjedel inom ett år, en tredjedel tillfrisknar och en tredjedel får olika grader 

av bestående funktionsnedsättningar. Internationellt sett är stroke den största orsaken till 

invaliditet hos patienter (Socialstyrelsen, 2009). 

Eftersom stroke drabbar hjärnan kan i stort sett alla våra funktioner påverkas. Vilken funktion 

som blir påverkad beror bland annat på skadans lokalisering och omfattning, men även på 

varje individs egna förutsättningar. Det finns olika typer av funktionsnedsättningar som kan 

drabba den som insjuknar i stroke. Det kan vara motoriska störningar som halvsidig 

förlamning eller nedsatt rörelseförmåga, men det kan också vara förmågan att tala. Det kan 

också vara funktionsnedsättningar som är svårare att uppfatta för omgivningen som kognitiva 

nedsättningar, nedsatt minne, nedsatt orienteringsförmåga, trötthet och depression (Mätzsch 

& Gottsäter, 2007).  

På de flesta sjukhus finns en strokeenhet vilket enligt Socialstyrelsen har visat sig vara den 

bästa vårdformen för någon som drabbats av stroke. På en strokeenhet finns specialutbildad 

personal som arbetar i team där alla har sin speciella kompetens och med ett gemensamt mål 

att hjälpa patienten att få tillbaka så stor del av de förlorade förmågorna som möjligt och att 

bli så självständiga som möjligt (Socialstyrelsen, 2009). 
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Sjuksköterskans roll 
Sjuksköterskan har en mycket central roll för patienter som har insjuknat i en stroke inte bara 

när det gäller omvårdnaden, men även när det gäller att hjälpa dessa patienter att hantera och 

ta kontroll över sin nya situation (Svensk sjuksköterskeförening, 2005). Nolan och Nolan 

(1998) menar att sjuksköterskan roll i stroketeamet är att förbereda patienten och de 

närstående på förändringar som kan uppstå under sjukdomstiden, förebygga komplikationer 

och utbilda patienter inför övergången mellan sjukhusvård och den vård som ges senare. 

Long, Kneafsey, Ryan och Berry (2002) har beskrivit sjuksköterskans roll i stroketeamet som 

bestående av sex områden: Bedömning av risk och förebyggande omvårdnadsåtgärder, 

kommunikation med övriga teamet, teknisk och fysisk omvårdnad, integrering av 

träningsmoment och nyvunna färdigheter i det dagliga livet, bistå med känslomässigt stöd 

och finna copingstrategier för tillfrisknandet samt involvera patient och närstående genom att 

vara ett stöd och ge information.  

Livskvalitet 
Enligt WHO:s definition är livskvalitet 

en individs syn på sitt liv utifrån kulturen och de värderingar individen har och 

lever efter och i förhållande till individens mål, förväntningar och normer. Det 

är ett brett koncept, på ett komplext sätt påverkat av individens fysiska och 

psykiska hälsa, sociala umgänge, självständighet, personliga värderingar och 

dess relation till miljön 

(WHOQOL Group, 1995, sid. 1403). 

Enligt Fugl-Mayer,  Bränholm och Fugl-Meyer (1991) anses upplevelsen av livskvalitet vara 

synonymt med att vara lycklig. En persons upplevelse av livskvalitet är beroende av till 

vilken grad personen kan uppfylla sina mål (Fugl-Meyer, Melin & Fugl-Meyer, 2002). 
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Känslan av livskvalitet kan öka genom att patienten accepterar sina begränsningar och sätter 

upp realistiska mål för tillfrisknandet enligt Fugl-Meyer et al (1991).  

Bruun-Wyller & Kirkevold (1999) menar att livskvalitet är resultatet av en individuell 

utvärdering av livet i jämförelse med patientens egna referenser eller normer. Därför består 

svårigheten i att få en förståelse av en individs livskvalitet, i att få en uppfattning om vilka 

utvärderingskriterier eller normer gäller för just den specifika individen. Detta innebär att 

även om konsekvenserna av stroke objektivt sett är den samma för flera individer, kan de 

negativa effekterna på livskvalitet variera.  

Det finns studier där man mäter graden av livskvalitet för individer som insjuknat i en stroke 

där välmående och livskvalitet visar sig påverkas signifikant av de förvärvade handikappen. 

Enligt King (1996) är endast 23 % av patienter som insjuknat i en stroke tillfredsställda med 

livet. I studien framkommer att graden av livskvalitet är relaterad till graden av 

funktionsnedsättning. Möjligheten att uppleva livskvalitet ökar för patienter med stroke som 

drabbats i mindre grad av funktionella nedsättningar, för patienter som upplever sig ha stöd 

från familj och närstående och för patienter som hittar ett sätt att handskas med den nya 

situationen. 

Livskvalitet har fysiska, sociala och existentiella dimensioner. Hälsa kan ses som ett medel 

att förverkliga lycka och därmed skapa livskvalitet. Livskvalitet anses vara en viktig 

målsättning inom hälso- och sjukvården då det är ett samlingsbegrepp för välbefinnande, 

välfärd och hälsa. Om livskvalitet används som målsättning inom olika vårdhandlingar, 

flyttas fokus från medicinsk diagnos till människans liv som helhet (Willman, 1996). 

TEORETISK REFERENSRAM 
Som teoretisk referensram används i detta arbete Doris Carnevalis balansmodell ”Dagliga liv 

 Funktionell hälsotillstånd” och hennes definition av livskvalitet (Carnevali, 1999). 
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Carnevali (1999) menar att vi möts av olika krav i det dagliga livet och hur vi möter dessa 

krav är beroende på vår funktionella förmåga och våra resurser. För att uppnå en god 

livskvalitet måste det finnas en balans mellan krav och resurser. Om kraven är för höga från 

både individen själv och omgivningen och resurserna inte räcker till att möta dessa krav 

uppstår en obalans.  

Krav i det dagliga livet kan bestå av aktiviteter, händelser, förväntningar - förpliktelser, 

omgivning, värderingar, seder och bruk. 

Resurser som individen besitter kan bestå av såväl inre resurser som styrka, uthållighet, 

sinnestämning, kunskap, motivation, mod och färdigheter men även yttre resurser som familj, 

vänner, vårdpersonal, material, och tekniska hjälpmedel. 

Krav och resurser ska ses som två vågskålar som är beroende av varandra. För att nå en god 

livskvalitet kan kraven aldrig finnas utan att det finns resurser att tillgå. För en god 

livskvalitet ska resurserna dessutom väga mer än kraven. För en sjuksköterska är det därför 

viktigt att vid insamlande av data om patientens dagliga liv ha i åtanke vilka resurser 

patienten besitter för att kunna hantera kraven. Sjuksköterskans uppgift blir därmed att hjälpa 

patienten skapa en balans i denna våg av krav och resurser och hjälpa patienten att uppnå en 

känsla av livskvalitet (Carnevali, 1999).  

SYFTE 
Syftet med studien var att belysa patientens upplevelser av livskvalitet efter en stroke. 

METOD 
Studien genomfördes som en litteraturstudie vilket innebär att granska och sammanställa 

tidigare litteratur för att komma fram till en syntes av data inom det valda problemområdet 

(Forsberg & Wengström, 2008). Då syftet var att belysa upplevelser av livskvalitet valdes en 
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kvalitativ design av studien. Den kvalitativa metoden används då man vill skaffa sig djupare 

kunskaper om människors erfarenheter, upplevelser, tankar och attityder. Studien 

genomfördes som en litteraturstudie baserad på åtta vetenskapliga artiklar med kvalitativ 

forskningsansats (Forsberg & Wengström, 2008).  

Datainsamling/Urval 
Vetenskapliga artiklar söktes i databaserna Cinahl och Medline. Databasen Cinahl ansågs 

speciellt lämplig då dess fokus är inriktad på omvårdnad men kompletterades även med den 

medicinskt inriktade databasen Medline (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2011). En 

vetenskaplig artikel måste följa vissa krav och utformas enligt bestämda regler. En 

vetenskaplig artikel är även granskad av expertis (Friberg, 2006). Sökord som användes vid 

artikelsökningen var stroke, stroke patients, quality of life och qualitative studies. Valda 

sökord syftade till att hitta för ämnet relevanta vetenskapliga artiklar. I databasen Medline 

användes inte sökorden stroke patients och qualitative studies då de begränsade sökningen 

för mycket. Sökorden kombinerades med den booleska termen AND. Den systematiska 

sökningen kompletterades med en manuell sökning genom att studera artiklarnas 

referenslistor. Redovisning databassökning, se bilaga 1. Inklusionskriterier för urval av de 

vetenskapliga artiklarna var att artiklarna skulle vara med en kvalitativ forskningsansats, de 

skulle vara skrivna på engelska och de skulle vara granskade av expertis (peer-reviewed) 

(Willman, Stotz & Bahatsevani, 2011). Det var viktigt att artiklarna var skrivna ur ett 

patientperspektiv. I två av artiklarna fanns både anhörig- och patientperspektivet med men då 

uteslöts anhörigperspektivet. Artiklarna skulle vara publicerade år 1998 eller senare. 

Avgränsningarna i valet av artiklar syftade till att underlätta urvalet genom att inte inkludera 

dokument som inte var relevanta för syftet (Friberg, 2006). Exlusionskriterier för urval av de 

vetenskapliga artiklarna var att artiklarna inte skulle vara av kvantitativ forskningsansats då 

de inte speglar ett upplevelseperspektiv. Artiklarna skulle inte heller vara översiktsartiklar. 
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Sökningen resulterade i 48 artiklar i Cinahl och 27 artiklar i Medline. Abstrakten lästes 

igenom och efter genomläsningen valdes 12 artiklar ut i Cinahl och 4 artiklar ut i Medline 

som svarade mot studiens syfte. Artiklarna skrevs ut i sin helhet och lästes åter igenom. 

Slutligen valdes tre artiklar ut i Cinahl och två artiklar ut i Medline som svarade mot studiens 

syfte och var innehållsrika nog att användas i analysen. Manuell sökning av de valda 

artiklarnas referenser resulterade i ytterligare tre artiklar. För att försäkra sig om artiklarnas 

kvalitet gjordes en granskning av dessa i en bedömningsmall av Forsberg och Wengström 

(2008), se bilaga 2. Mallen är en checklista för kvalitativa artiklar där de olika delar i en 

vetenskaplig artikel så som syfte, urval, metod, analys kvalitetsgranskas. De åtta valda 

vetenskapliga artiklarna bedömdes vara av god kvalité då de uppfyllde kriterierna enligt 

bedömningsmallen. Artiklarna redovisas i en artikelöversikt, se bilaga 3. 

Dataanalys  
Resultatdelen i valda artiklar analyserades enligt Graneheim och Lundmans (2004) 

kvalitativa innehållsanalys som inspirerats av Krippendorff (2004). En manifest 

innehållsanalys innebär enligt Graneheim och Lundman (2004) en textnära analys som 

grundar sig på det synliga i texten. Vid denna analysmetod används en teknik där artiklarna 

läses upprepade gånger för att hitta ord, meningar och stycken som genom sitt innehåll har 

betydelse för det som granskas så kallade meningsbärande enheter. Efter översättning och 

kondensering analyseras dessa enheter igen för att kunna delas upp utifrån sitt innehåll 

(Forsberg & Wengström, 2008).  

Inledningsvis lästes de åtta valda artiklarna av författaren i sin helhet för att få en känsla av 

sammanhanget. Därefter lästes resultatdelen i artiklarna upprepade gånger för att skapa sig en 

så tydlig bild av de åtta studierna som möjligt. Meningsbärande enheter, det vill säga ord, 

meningar, citat som genom sitt innehåll var relaterade till varandra och som stämde överens 

med studiens syfte, valdes ut. Enheterna översattes till svenska och kondenserades det vill 
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säga kortades ner utan att förlora det centrala innehållet. De kondenserade enheterna kodades. 

Koderna beskrev meningsenhetens innehåll kortfattat och gav en tydligare översikt av texten. 

Dessa koder grupperades sedan till fem underkategorier som till slut gav tre huvudkategorier 

som bildar studiens resultat. Exempel på dataanalys, se bilaga 4. 

Etiska överväganden 
Vetenskapsrådets riktlinjer gällande etiska överväganden tar upp riktlinjer för hur god 

medicinsk forskning bedrivs. Det är av stor vikt att forskningsprocessen inte avsiktligt 

förvrängs. Fusk och ohederlighet får inte förekomma (Codex, 1996).  

Det är viktigt att alla artiklar som ingår i en studie redovisas i referenserna. Personliga 

värderingar får inte påverka vilka artiklar som valts ut för studien eller påverka studiens 

resultat. Artiklar som studien baseras på är godkända av en etisk kommitté eller 

granskningsnämnd (Forsberg & Wengström, 2008).  

RESULTAT 
Resultatet av studien grundar sig på åtta vetenskapliga artiklar som efter analysfasen 

utmynnade i tre huvudkategorier samt fem underkategorier: Total livsförändring, 

Emotionell berg- och dalbana med underkategorierna Förlorad kontroll, Frustration och 

Saknad av en meningsfull tillvaro med underkategorierna Rollförändringar, 

Romantik/sexualitet och Isolering, se figur 1. 
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Figur 1 Huvudkategorier och underkategorier 

 
 

Total livsförändring 
Att insjukna i en stroke är en livskris som infinner sig plötsligt och utan förvarning. 

Förutsättningarna för det fortsatta livet är inte längre de samma. Att bibehålla livsmönster och 

vanor är inte längre möjliga i samma utsträckning som förut. En upplevelse av total 

livsförändring drabbar dessa människor. 

Det plötsliga insjuknandet i stroke gjorde att många av patienterna fick en känsla av att livet 

var slut. Den totala förändringen av vardagen när ingenting längre fungerade som tidigare var 

förödande för många (O´Connell, Hanna, Penney, Pearce, Owen & Warelow, 2001).  

Oavsett på vilket sätt de insjuknade påverkades av sin stroke upplevde de att det var en 

händelse som skulle följa dem för resten av livet (Burton, 2000): 

You can´t get away from it. If you´ve had a stroke, then you´ve had a stroke. 

 It´s always with you (Burton, 2000, s.305) 

Total livsförändring 

Saknad av en meningsfull tillvaro 

Emotionell berg- och dalbana 

Förlorad kontroll 

Rollförändringar 

Isolering 

Frustration 

Romantik/Sexualitet 
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De drabbade såg negativt på de förändringar sjukdomen hade skapat i jämförelse med hur de 

upplevde sina liv före insjuknandet (Dowswell, Lawler, Dowswell, Young, Forster & Hearn, 

2000). Dessa individer tog avstånd från personen de hade blivit efter insjuknandet och hade 

en känsla av att ha förlorat sig själva. Färdigheter som de besatt före insjuknandet var så 

sammanvävda med de drabbades känsla av identitet att de flera år efter hade svårt att 

acceptera denna förlust (Murray & Harrison, 2004).  

För många var acceptansen av en kropp de inte kände igen svårt. Kroppen var inte längre hel 

utan delar av den kändes nu främmande eller döda (Pound, Gompetz & Ebrahim, 1998). 

Att insjukna i en stroke gjorde att varje dag upplevdes för de flesta vara en ständig kamp och 

krävde stora mängder fysisk och mental ansträngning (Thompson & Ryan, 2009). På grund 

av fysiska och psykiska handikapp gick inte de dagliga aktiviteterna längre på rutin utan var 

hinder som de drabbade försökte finna strategier till att lösa eller besegra (Lynch, Butt, 

Heinemann, Victorson, Nowinski, Perez & Cella, 2008). 

Emotionell berg- och dalbana 
Att insjukna i en stroke innebär en kris, en förändring, av hela livssituationen. Den drabbade 

har inte längre kontroll över sitt liv utan måste överlåta andra att ta beslut och hjälpa till. 

Frustration är något som genomsyrar hela upplevelsen av stroke. Den faktiska hjärnskadan 

kan också leda till emotionella svårigheter som man inte kan styra över men som man måste 

lära sig leva med. 

Förlorad kontroll  
En känsla av förlorad kontroll över sitt liv uppstod från att insjukna plötsligt och utan 

förvarning av en stroke. Osäkerheten om hur framtiden skulle fortlöpa och förmågan att inte 

kunna planera sin vardag som man brukade före insjuknandet var för de allra flesta väldigt 

påfrestande (Burton, 2000). 
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De drabbade kände sig ständigt beroende av andra då de inte längre kunde utföra tidigare 

enkla uppdrag som klä på sig eller att göra sig förstådda på grund av de förvärvade 

funktionsnedsättningarna efter stroke (Pound et al, 1998).  

Att vara beroende och förlora kontrollen över sitt liv ledde till bristande självförtroende och 

bristande självkänsla (Lynch et al, 2008). Andra vanliga känslor som uppkom med förlorad 

förmåga att utföra dagliga rutiner och förlorad kontroll var att framställa sig själv som 

värdelös och att vara en belastning (Thompson & Ryan, 2009).  

I suppose I have become dependent, which I never was before and I have to let 

them take me over and think for me.. I feel like nuisance, a total burden 

(Thomson & Ryan, 2009, s. 1806). 

En ständig väntan blev någonting väldigt centralt och en negativ konsekvens av en stroke. 

Det kunde till exempel handla om att vänta på att få hjälp eller att vänta på att någon ska 

komma och hälsa på. De drabbade beskrev en känsla av att sitta fast i en bur och inte längre 

ha kontroll över aktiviteter eller hur dagen ska se ut (Burton, 2000).   

Frustration 
De fysiska och psykiska förändringar som en stroke skapade, acceptansen av  förändringar 

och att lära sig leva med dessa krävde mycket mentalt av de som insjuknat och kunde lätt 

leda till känslor av frustration (Thompson & Ryan, 2009). Även om flertalet var medvetna 

om dessa emotionella reaktioner kunde de många gånger vara svåra att kontrollera (Lynch et 

al 2008). De drabbade beskrev hur de kunde överreagera eller helt plötsligt börja gråta utan 

anledning (Murray & Harrison, 2004). 

I might grin when I shouldn´t…I´d get upset. I laugh when I shouldn´t (Murray 

& Harrison, 2004, s.811) 
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En del av dem som insjuknat i stroke med osynliga handikapp, kände en frustration över att 

ständigt behöva förklara sig för omgivningen. Handikapp som inte syns kunde många gånger 

vara svårare, då kraven och förväntningarna från omgivningen ökade med en missvisande 

bild av hur mycket de drabbade klarade av. De drabbades självkänsla var beroende av 

omgivningens reaktioner och förståelse. Det fanns en önskan bland de drabbade att bli 

behandlade som normala människor men också att omgivningen kunde visa empati och 

förståelse för de handikapp som fanns och de begränsningar som de ställde till med (Stone, 

2005). 

Hjälpsamma och stödjande anhöriga uppskattades av de flesta men det framkom också 

situationer där de som insjuknat i stroke upplevde frustration då överbeskyddande anhöriga 

istället skapade ett beroende genom att inte uppmuntra de drabbade att klara av sina 

aktiviteter själv. Det kunde minska de drabbades motivation och tro på sig själv (Thompson 

et Ryan, 2009). 

Talsvårigheter upplevdes mer frustrerande än något annat förvärvat handikapp (Lynch et al, 

2008).  

That´s what I mean about my self-confidence being affected, because it seems 

like I´m being judged by my speech. I hate when people ask me ”what did you 

say”, because I won´t repeat it. I just won´t ((Lynch et al, 2008, s.520). 

 

De som insjuknat i stroke beskriver situationer då de känt sig förödmjukade genom att inte 

kunna förmedla sig själva och frustration över att känna sig ständigt beroende av andra på 

grund av detta (Lynch et al, 2008).  
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Saknad av en meningsfull tillvaro 
Då man insjuknar i en stroke hamnar man plötsligt i en situation där man inte längre fungerar 

som förut, kan inte göra de sysslor som man åtagit sig tidigare och kan inte längre delta i 

aktiviteter som man tyckt om. Förhållandet till sin partner ändrar karaktär och den fysiska 

närheten och romantiken försvinner av olika anledningar. Att träffa vänner och delta i 

aktiviteter som man mått bra av är inte längre möjligt och de drabbade blir allt mer isolerade 

från omvärlden. Allt detta skapar en känsla av saknad av en meningsfull tillvaro.  

Rollförändringar 
 Relationen mellan den strokedrabbade och dess partner kunde upplevas ändra karaktär där 

den drabbade intog rollen av en patient och partnern hade kastats in i rollen av en vårdare 

(Thomson & Ryan, 2009). 

We have always been together but It feels like as if it´s together in a different 

way. I feel it´s together because he has to look after me…it´s not husband and 

wife role anymore. It´s a carer and a patient and it´s not very pleasant and it´s 

not fair (Thompson & Ryan, 2009, s. 1807) 

Många av de drabbade upplevde att de fått en annan roll i sina parrelationer även när det 

gäller vilka sysslor man var van att utföra. De kunde inte längre fortsätta med vad de ansåg 

vara de traditionella manliga och kvinnliga rollerna i ett hem. För män kunde det vara svårt 

att acceptera att inte längre vara den som bar huvudansvaret över hemmet och att inte längre 

vara huvudförsörjaren (Thompson & Ryan, 2009). För kvinnor som insjuknat i stroke kunde 

det däremot upplevas som en förlust i att inte längre kunna utföra hushållsarbete och vara en 

traditionell hemmafru (Pound et al, 1998). Oavsett hur man upplevde sina roller ändra 

karaktär påverkade det de insjuknades känsla av identitet (Thompson & Ryan, 2009). 

För yngre individer, fortfarande i arbetsför ålder, var rollförändringen kanske ännu mer 

påtaglig med förlusten av arbete och inkomst. De hade ofta en familj att försörja och ett större 
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behov att komma tillbaka till arbetslivet och få känna en meningsfull tillvaro igen (O´Connell 

et al, 2001). 

Romantik/sexualitet 
Känslor av samvetskval för att vara en belastning för sina anhöriga och att inte räcka till för 

sin partner var vanliga bland dem som insjuknat i en stroke (Thomson & Ryan, 2009). 

Många av de drabbade kände en minskad längtan efter intimitet med sin partner. 

Rollförändringar som ändrat i karaktär till vårdare-patient var en av anledningarna. 

Förändringar i utseende och ett minskat intresse eller en minskad förmåga att sköta sin 

personliga hygien nämndes som andra orsaker (Thompson & Ryan, 2009).  

No interest in clothes, no interest in makeup, no interest in hair. Weeks go by 

that I don´t even wash my hair…I´ve just let myself go completely (Thompson & 

Ryan, 2009, s.1807) 

Många av de som insjuknat i stroke kände sympati för sin partners sexuella begär, men av 

rädsla för att fysisk närhet skulle leda till samlag, avstod de från intimitet. Det var vanligt att 

man skaffade separata sovrum (Thomson & Ryan, 2009). 

Personlighetsförändringar som humörsvängningar och minskat tålamod kunde leda till 

irritation och påfrestningar (Pound et al, 1998) men även depression och en känsla av 

likgiltighet kunde försvåra den redan hårt drabbade relationen (Dowswell et al, 2000). För 

några av parrelationerna hade påfrestningarna efter en stroke tagit ut sin rätt och lett till 

separation (Lynch et al, 2008; Murray & Harrison, 2004). 

För de som saknade en partner vid insjuknandet i stroke var de förvärvade handikappen 

någonting som de trodde skulle hindra någon att vilja lära känna dem och de såg inte positivt 

på att hitta en partner i framtiden (Murray & Harrison, 2004). 



16 
 

Isolering 
På grund av sina förvärvade handikapp efter stroke kunde många av de drabbade inte längre 

delta i de fritidsaktiviteter som de brukade före insjuknandet (Pound et al, 1998). De flesta 

kände en stor ensamhet och var generellt olyckliga över att vara bundna vid sitt hem och inte 

längre ha en meningsfull tillvaro fylld med sociala aktiviteter och samvaro med andra 

människor (Pound et al, 1998).  

Det sociala livet hade minskat och vänskapskretsen smalnat av. De drabbade upplevde att 

många av vännerna saknade förståelse för sjukdomen och dess konsekvenser och visste inte 

hur de skulle hantera den nya situationen (Murray & Harrison, 2004).  

Rädslan av att insjukna i en ny stroke kunde hindra individerna att delta i aktiviteter. Även 

rädslan av att ramla utanför hemmet kunde leda till att de blev isolerade (Pound et al, 1998). 

Då stroke påverkade både den mentala och fysiska orken hos de flesta var det svårt att från 

dag till dag planera in aktiviteter och gjorde att man istället avstod ifrån dem (Thompson & 

Ryan, 2009). 

För en del av de drabbade kunde stora folksamlingar och för mycket intryck vara en 

anledning till varför de valde att avstå ifrån att träffa sina vänner (Murray & Harrison, 2004). 

I don´t like mixing too much or being in crowds, I don´t go to the pub anymore 

because I can´t cope with the noise and crowd... My pub friends, I think they 

don´t know how to handle it..what´s the point if I am only going to sit in a 

corner? It would only embaress them so I don´t go (Murray & Harrison, 2004, 

s. 813) 

För de flesta av de som insjuknat i stroke var hemmet den plats där de kände sig trygga och 

bekväma. Det fanns en ständig rädsla och ovillighet att lämna tryggheten och det ledde till att 

de drabbade blev socialt tillbakadragna (Thompson & Ryan, 2009). 
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DISKUSSION 

Metoddiskussion  
I denna studie belyses patientens upplevelser av livskvalitet med kvalitativ ansats som 

grundar sig på en manifest innehållsanalys av åtta vetenskapliga artiklar. En litteraturstudie 

anses vara relevant för studiens syfte. Artiklarna är hämtade ur två olika databaser Cinahl och 

Medline och även en komplettering med manuell sökning gjordes. Detta är enligt Willman et 

al (2011) nödvändigt för att undvika snedvridet urval. Sökorden som valdes utifrån studiens 

syfte diskuterades fram med hjälp av personal från biblioteket. Inledande provsökningar 

gjordes som sedan resulterade i den slutgiltiga sökningen. Det är viktigt enligt Friberg (2006) 

att göra nya sökningar av ämnesord för varje ny databas då det kan skilja sig i de olika 

databaserna med vilka termer man valt att beskriva innehållet i de olika dokumenten. Strävan 

var att göra så identiska sökningar som möjligt i båda databaserna men vissa justeringar och 

begränsningar av sökord fick göras. I Medline fick sökorden stroke patients och qualitative 

studies väljas bort då de begränsade antalet artiklar för mycket. Sökorden bedömdes vara 

relevanta och resulterade i ett hanterbart antal artiklar. För att precisera sökningen ytterligare, 

är det möjligt att andra sökord kunde ha använts. Detta kunde i sin tur ha eventuellt lett till 

andra resultat.  

Inklusionskriterier är villkor som de vetenskapliga artiklarna ska uppfylla för att inkluderas i 

analysen (Willman et al, 2006). Endast kvalitativa artiklar valdes ut till denna studie. 

Författaren valde att endast använda sig att kvalitativa artiklar då artiklarna speglar 

upplevelseperspektivet och är därmed mer innehållsrika med tanke på studiens syfte och 

analysförfarandet.  

I inkluderade vetenskapliga artiklar har majoriteten av studierna genomförts i England, 

utanför en svensk vårdkontext. Detta kan anses som en svaghet för studien då 

kompetensbeskrivning för sjuksköterskor och förhållandena inom sjukvården inte fullt 
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överensstämmer med Sverige eller Norden. Författaren anser dock att förändringarna i livet 

efter en stroke och känslan av livskvalitet är den samma oavsett om man kommer från 

England eller Norden och resultatet anses därför vara relevant och jämförbart. Artiklarna som 

sökningen resulterar i är publicerade mellan åren 1998 och 2008 och bedömdes därmed 

innehålla aktuell forskning. Avgränsningen var fram till provsökningen inte bestämd men då 

relevanta artiklar till studiens syfte hittades från år 1998 fram till 2008 användes samma 

avgränsning i båda databaserna för att göra så identiska sökningar som möjligt. 

I de åtta inkluderade vetenskapliga artiklarna varierar åldern bland de intervjuade 

strokepatienterna från 18 år upp till 81 år. Detta kan ses som en svaghet då livet kan se 

väldigt olika ut beroende på vilken fas i livet man befinner sig när det gäller arbete, familj 

och sociala aktiviteter. Medelåldern bland de intervjuade patienterna i de inkluderade 

artiklarna var övre medelåldern och är överensstämmande med siffror från Socialstyrelsen 

över strokepatienter (2009) och resultatet i analysen kan därför enligt författaren  relateras till 

majoriteten.  

Det var även stora variationer på hur långt efter insjuknandetiden i stroke som intervjuerna 

var gjorda. Det kunde variera från 13 månader upp till 21 år. Även det kan ses som en 

svaghet då bland annat acceptans för att ha insjuknat i en stroke och lära sig hantera vardagen 

trots de förvärvade handikappen kan variera för olika individer.  

För kvalitetsbedömningen av artiklarna användes checklista för kvalitativa artiklar av 

Forsberg & Wengström (2003). Bedömningen ansågs svår och otydlig då kvaliteten inte 

kunde graderas eller poängsättas i denna bedömningsmall. 

Innehållsanalys av Graneheim och Lundman (2004) som användes till studien valdes för att 

den bedömdes som användbar till studien. Polit och Becks (2008) analysmetod hade kunnat 

användas men uppfattades inte vara lika tydlig. Kategoriseringen av meningsenheterna 



19 
 

upplevdes svår. Kategorierna går in i varandra och det finns ett visst samband som gör att den 

ena kategorin leder ofta till det andra. En medförfattare hade kanske valt att kategorisera på 

ett annat sätt och därför hade det varit till stor hjälp för att eventuellt ge en annan 

infallsvinkel på analysförfarandet. Att arbeta själv upplevdes av författaren som en svaghet 

inte bara i ett avseende att få en annan infallsvinkel, det hade även underlättat i granskningen 

av de vetenskapliga artiklarna och underlättat i sökningen av de artiklar som valdes ut till 

studien. Att inte ha någon att diskutera med upplevdes som en stor brist. Författaren är 

medveten om att hennes förförståelse och erfarenhet av patienter med stroke kan ha påverkat 

analysen.  

Den sammanvägda evidensstyrkan på en studie beror enligt Willman et al (2011) på analysen 

av det vetenskapliga underlaget. Styrkan i underlaget beror på studiernas kvalitet. Kvaliteten i 

arbetet granskades som tidigare nämndes med ett granskningsprotokoll och bedömdes vara 

god. För att ett arbete ska vara tillförlitligt är det viktigt med en noggrann beskrivning av 

analysarbetet och de olika stegen i analysförfarandet. Även en tydlig beskrivning av urval och 

datainsamlingsmetod ökar en studies trovärdighet och överförbarheten till andra situationer 

kan då lättare bedömas (Willman et al 2011). Författaren upplever att studien uppfyller detta. 

För att öka studiens giltighet har författaren valt att använda sig av citat i resultatet. 

Författaren upplever att resultatets trovärdighet och överförbarhet hade kunnat ökas genom 

att inkludera fler vetenskapliga artiklar i analysen. Överförbarheten hade också enligt 

författaren kunnat ökas om urvalet, när det gäller ålder på de inkluderade patienterna samt 

hur långt efter insjuknandetiden i stroke som intervjuerna gjordes, hade kunnat preciseras 

ytterligare. 

Resultatdiskussion  

Syftet med studien var att belysa patienters upplevelser av livskvalitet efter en stroke. 

Resultatet visar att inte bara kroppsliga förändringar utan även psykiska och sociala 
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påfrestningar är stora då man insjuknar i stroke och omvårdnadens kvalitet kan vara 

avgörande för patientens välbefinnande och upplevelsen av livskvalitet. Föreliggande studies 

resultat vittnar om dessa svårigheter som patienter med stroke ställs inför, hur 

förutsättningarna för det fortsatta livet förändras och hur dessa förändringar drabbar 

upplevelsen av livskvalitet negativt. 

I resultatet framkommer att de drabbade upplevde en total omställning av livet efter 

insjuknandet i stroke. Förlust av färdigheter som de besatt före insjuknandet var 

sammanvävda med patientens identitetskänsla. Att jämföra sitt tidigare liv mot livet efter 

stroke var vanligt bland de drabbade och de flesta såg negativt på dessa förändringar.  

Bruun-Wyller och Kirkevold (1999) menar att om patienten upplever att stroke förändrat dem 

som personer eller påverkat deras liv i jämförelse med hur livet var före insjuknandet, kan det 

ha stor betydelse för hur dessa människor uppfattar känslan av livskvalitet. Nolan & Nolan 

(1998) stryker att ett förändrat livsmönster medför ofta negativa upplevelser för de drabbade 

och därför är det viktigt att försöka förbereda strokepatienter för dessa förändringar.  

I resultatet framkommer att det är en mental påfrestning att drabbas av en stroke. De 

drabbade slåss med en mängd olika känslor. Att inte längre ha kontroll över sitt liv och vara 

ständigt beroende av andra eller att inte kunna planera sin vardag och inte veta hur framtiden 

ska fortlöpa är emotionellt påfrestande. Socialstyrelsen (2011) stryker att de som insjuknar i 

stroke kan drabbas av nedstämdhet som en reaktion på den förändrade livssituationen som 

stroke kan medföra. Nästan 70 % av dem som fått stroke utvecklar någon typ av 

nedstämdhet. Long et al (2002) menar att förebyggande omvårdnadsåtgärder, känslomässigt 

stöd och att hjälpa de drabbade finna copingstrategier är viktiga uppdrag för en sjuksköterska 

då nedstämdhet är vanligt förekommande bland patienter med stroke. 
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I resultatet framkommer att insjukna i stroke gör att den sociala sfären påverkas negativt. De 

drabbade känner en stor ensamhet i att ha förlorat en meningsfull tillvaro med sysslor och 

antaganden som de hade tidigare, sociala aktiviteter och gemenskap med andra människor. 

Att bli socialt tillbakadragen och isolerad i sitt hem är vanligt förekommande. Socialstyrelsen 

(2009) stryker att bland annat trötthet och funktionsnedsättningar gör att den som fått stroke 

inte längre orkar eller kan vara social och därför ofta isolerar sig och för en egen kamp i 

ensamhet. Även personlighetsförändringar kan göra att vänner inte längre känner igen den 

drabbade och tar avstånd. King (1996) menar att det är bara en bråkdel av de strokedrabbade 

som är tillfredsställda med livet efter stroke men möjligheten att uppleva meningsfull tillvaro 

ökar för strokepatienter som har stöd från familj och vänner och som hittar ett sätt att 

handskas med den nya situationen.  

Carnevali (1999) beskriver i sin balansmodell vikten av balans mellan krav och resurser för 

att en god livskvalitet ska kunna uppnås i det dagliga livet. Om kraven väger mer än 

resurserna uppstår enligt henne en obalans och leder till en sämre livskvalitet. Hon betonar 

hur viktigt det är för sjuksköterskan att skapa sig en uppfattning om resurserna som en 

strokepatient besitter för att patienten ska kunna hantera alla krav som insjuknandet i stroke 

innebär. Resultatet visar tydligt att insjukna i stroke är en totalförändring av hela 

livssituationen. Det krävs stora mängder både fysisk- och mental ansträngning att lära sig 

leva med sina handikapp och framför allt att acceptera den nya situationen. Att ställa krav på 

sig själv eller att ha förväntningar från omgivningen som man inte kan möta kan vara 

nedslående för den drabbades självförtroende och upplevelse av livskvalitet. Vänner, familj 

och en fortsatt meningsfull vardag är för den drabbade stora resurser. Resultatet ger oss inte 

bara en förståelse för omgivningens betydelse, men även hur viktigt det är för vårdpersonalen 

att finnas där som en resurs för dessa patienter. Resultatet är väl överensstämmande med 

Carnevalis (1999) balansmodell där resurser och krav är ständigt beroende av varandra och 
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där upplevelsen av livskvalitet är endast möjlig om det finns tillräckligt med resurser att tillgå 

så att resurserna väger mer än kraven. 

SLUTSATS 
Utifrån studiens resultat dras slutsatsen att det är en stor omställning att insjukna i stroke. 

Många gånger läggs fokus på de fysiska handikappen som en stroke kan innebära för en 

patient, men det är viktigt att vårdpersonal förstår att för en person som drabbas av stroke är 

det mycket mer komplext än så. Det innebär en total omställning av livet med inte bara 

fysiska utan även emotionella och sociala förändringar. 

Att få en förståelse för hur livet förändras och vad som påverkar upplevelser av livskvalitet 

för en patient med stroke är en förutsättning för att sjuksköterskan ska kunna stödja och 

förbereda dessa människor inför en oviss framtid.  

Det är viktigt att komma ihåg att behovet av stöd för de som insjuknat i en stroke inte slutar 

då patienten lämnar sjukhuset utan kontinuerlig uppföljning och olika stödgrupper där de 

strokedrabbade har möjlighet att träffa andra människor i samma situation är viktigt för att 

bibehålla känslan av livskvalitet.  

Det vore önskvärt med fler kvalitativa studier som belyser upplevelser av livskvalitet efter 

stroke som bör utföras i Sverige för att uppnå en högre grad av överförbarhet till svenska 

förhållanden. Det vore även önskvärt med kvalitativa studier som belyser vilken typ av stöd 

de strokedrabbade upplever att det finns behov av efter att de lämnat sjukhuset. 
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Bilaga 1 Databassökning 

Databas Datum Sökord Antal 
träffar 

Genom-
lästa 
abstract 

Urval 1 Urval 2 

Cinahl 2012-02-23 S1 ”Stroke” 25600 0 0 0 

  S2 ”Stroke 
patients” 

1889 0 0 0 

  S3 ”Quality of 
Life” 

33499 0 0 0 

  S4 (S1 AND 
S2 AND S3) 

87 0 0 0 

  S5 (S4 + 
Limiters: 
Date, 
language, 
Peer 
reviewed, 
age.) 

44 0 0 0 

  S6 
”Qualitative 
studies” 

39923 0 0 0 

  S7 (S5 AND 
S6) 

48 48 12 3 

Medline 2012-02-23 S1 ”Stroke” 44480 0 0 0 

  S2 ”Quality of 
life” 

97229 0 0 0 

  S3 (S1 AND 
S2) 

933 0 0 0 

  S4 (S3 + 
Limiters: 
Date, 
language, age) 

27 27 4 2 
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Bilaga 2 Bedömningsmall 1(2) 

 

CHECKLISTA FÖR KVALITATIVA ARTIKLAR   

(Forsberg & Wengström, 2003)  

 

A. Syftet med studien?  

• Vilken kvalitativ metod har använts?  
•  Är designen av studien relevant för att besvara frågeställningen?  

B. Undersökningsgrupp  

• Är urvalskriterier för undersökningsgruppen tydligt beskrivna? (Inklusionskriterier 
och exklusionskriterier ska vara beskrivna)  

• Var genomfördes undersökningen?  
• Urval – finns det beskrivet var, när och hur undersökningsgruppen kontaktades?  
• Vilken urvalsmetod användes?  

o Strategiskt urval  
o Snöbollsurval  
o Teoretiskt urval  
o Ej angivet  

• Beskriv undersökningsgruppen (ålder, kön, social status samt annan relevant 
demografisk bakgrund).  

• Är undersökningen lämplig?  
• Etiskt förhållningssätt och godkännande (tillägg från författarna).  

C. Metod för datainsamling  

• Är fältarbetet tydligt beskrivet (var, vem och i vilket sammanhang datainsamlingen 
skedde)?  
 
Beskriv: …………………………………………………………….  
 

• Beskrivs metoderna för datainsamlingen tydligt (vilken typ av frågor användes, etc.)?  
 
Beskriv: …………………………………………………………….  
 

• Ange datainsamlingsmetod:  
o Ostrukturerade intervjuer  
o Halvstrukturerade intervjuer  
o Fokusgrupper  
o Observationer  
o Video-/bandinspelning  
o Skrivna texter eller teckningar 

Är data systematiskt samlade (finns intervjuguide/studieprotokoll)? 



25 
 

Bilaga 2 Bedömningsmall 2(2) 

•  

D. Dataanlays  

• Hur är begrepp, teman och kategorier utvecklade och tolkade?  
• Ange om:  

o Teman är utvecklade som begrepp  
o Det finns episodiskt presenterade citat  
o De individuella svaren är kategoriserade och bredden på kategorierna beskrivna  
o Svaren är kodade  

 
• Resultatbeskrivning:....................................................................................................... 
•  Är analys och tolkning av resultatet diskuterade?  
• Är resultaten trovärdiga (källor bör anges)?  
• Är resultaten pålitliga (undersökningens och forskarens trovärdighet)? 
• Finns stabilitet och överensstämmelse (är fenomenet konsekvent beskrivet)?  
• Är resultaten åtförda och diskuterade med undersökningsgruppen?  
• Är de teorier och tolkningar som presenteras beroende på insamlade data (finns citat 

av originaldata, summering av data medtagna som bevis för gjorda tolkningar)?  

E. Utvärdering  

• Kan resultat återkopplas till den ursprungliga forskningsfrågan? 
• Stöder insamlade data forskarens resultat?  
• Har resultaten klinisk relevans?  
• Diskuteras metodologiska brister och risk för bias? 
• Finns risk för bias?  
• Vilken slutsats drar författarna?  
• Håller du med om slutsatserna? (om nej, varför inte?)  
• Skall artikeln inkluderas?  
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Bilaga 3 Artikelöversikt 1(4) 

Författare/Land/ 
Databas 

Titel Tidskrift Syfte Metod/Urval Resultat 

Burton, CR. (2000) 

England 

Manuell sökning (Från 
referenslista till O´connell et 
al (2001). 

Living with stroke: 
pheno-menological study 

Journal of Advanced 
Nursing 

Att undersöka 
upplevelsen av 
återhämtning från stroke 
ur ett patientperspektiv. 

Fenomenologisk studie. 

Intervjuer med 6st 
deltagare. 

Resultatet visar att 
återhämtningen av stroke 
innefattar omstrukturering 
och adaption av fysiska, 
sociala och emotionella 
aspekter av en individs 
liv. Deltagarna var mer 
fokuserade på den sociala 
kontexten av 
återhämtningen och la en 
stor vikt vid betydelsen 
av den sociala 
omgivningen. 

Dowswell, G., Lawler, J., 
Dowswell, T., Young, J., 
Forster, A. & Hearn, J. (2000) 

England 

Manuell sökning (Från 
referenslista till Thompson & 
Ryan (2009) 

Invastigating recovery 
from stroke: a qualitative 
study. 

Journal of Clinical 
Nursing 

Att undersöka 
upplevelsen av 
återhämtning av 
strokepatienter och deras 
vårdare under första året 
efter stroke. 

Kvalitativ studie. 

Semistrukturerade 
intervjuer av 30st 
patienter och 15 vårdare. 

Intervjuerna gjordes 
individuellt. 

Alla patienter bodde 
hemma varav hälften av 
patienterna hade 
hjälpinsatser av en 
sjuksöterska 

Ålder 60-94. 

Deltagarna upplevde 
återhämtningen av stroke 
efter graden av 
förenlighet med hur livet 
var före insjuknandet i 
stroke. Patienterna hade 
därför väldigt varierande 
grad av personliga 
måttstock i frågan om 
upplevelse av 
återhämtning. 
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Bilaga 3Artikelöversikt 2(4) 

Författare/Land/Databas Titel Tidskrift Syfte Metod/Urval Resultat 

Lynch, EB., Butt, Z., 
Heinemann, A., Victorson, D., 
Nowinski, CJ., Perez, L & 
Cella, P. (2008) 

USA 

Medline 

A qualitqtive study of 
quality of life after 
stroke: The importance 
of social relationships. 

Journal of Rehab. 
Medicine 

Att undersöka olika 
dimensioner av hälsa 
som är viktiga för 
strokepatienter för att 
uppleva livskvalité  

Kvalitativ studie. 

Intervjuer med 9 
strokepatienter och 6 
vårdare. 

Deltagarna 
(strokepatienterna) skulle 
vara 18 år eller äldre, 
engelsktalande, med 
strokediagnos, kognitivt 
intakta. 

Resultatet visade att den 
kanske viktigaste 
aspekten i att uppnå 
livskvalité var att ha 
fungerande sociala 
relationer kring sig. 

Murray, CD. & Harrison, B. 
(2004) 

England 

Cinahl 

The meaning and 
experience of being a 
stroke survivor: an 
interpretative 
phenomenological 
analysis 

Disability and 
Rehabilitation 

Att undersöka meningen 
och upplevelser av att ha 
överlevt en stroke. 

Kvalitativ ansats.  

Semistrukturerade 
intervjuer. 

Deltagarna skulle vara 
minst 2 år post stroke.  

Sammanlagt intervjuades 
10st deltagare. 

Deltagarna i studien hade 
svårigheter att mentalt 
anpassa sig till de fysiska 
handikappen som stroke 
orsakade. Deltagarna 
upplevde emotionella 
svårigheter. Deltagarna 
upplevde svårigheter i 
sina parrelationer och de 
blev ofta socialt 
tillbakadragna. 
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Bilaga 3 Artikelöversikt 3(4) 

Författare/Land/Databas Titel Tidskrift Syfte Metod/Urval Resultat 

O´Connell, BH., Penney, W., 
Pearce, J., Owen, M. & 
Warelow, P. (2001). Australien 

Medline 

 

 

Recovery after stroke: A 
qualitative perspective 

Journal of Quality in 
Clinical Practice 

Att undersöka hur stroke 
påverkar de drabbade 
och vilka fysiska och 
psykologiska behov de 
har efter insjuknandet. 

Semistrukturerade 
intervjuer med 
strokedrabbade, vårdare 
och nyckelinformanter.  

Sammanlagt 40 
deltagare. 

De strokedrabbade var 
orienterade x 3 och var 
mellan 20-89 år. 
Deltagarna var mellan 2-
180 månader post-stroke. 

Resultatet visade att de 
strokedrabbade led av 
svåra fysiska och 
psykiska och sociala 
påfrestningar med 
tyngden på de sociala och 
psykiska påfrestningarna. 
På grund av en 
medelålder på 58,4 år på 
de deltagande 
strokepatienter 
understryker studien 
behovet av de yngre 
strokepatienter. Därför 
var vikten av att 
återvända till arbete, 
roller och sociala 
aktiviteter det som vägde 
tyngst och som 
påverkade de drabbade 
emotionellt mest. 

Pound, P., Gompertz, P. & 
Ebrahim, S. (1998) 

England 

Manuell sökning (I referenslista 
till Thompson & Ryan, 2009) 

A patient-centred study 
of the consequences of 
stroke. 

Clinical Rehabilitation Att undersöka subjektiva 
konsekvenser av stroke. 

Kvalitativ studie. 

Semistrukturerade 
intervjuer 10 månader 
efter stroke. 

21st män och 19 kvinnor 
mellan 40-87 år deltog. 

 

Deltagarna rapporterade 
olika subjektiva sätt på 
vilket stroke hade 
påverkat deras liv. De 
som framkom tydligast 
hos alla var känslan av 
förlust av sociala 
kontakter och känslan av 
förlust av viktiga roller. 
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Bilaga  3 Artikelöversikt 4(4) 

Författare/Land/Databas Titel Tidskrift Syfte Metod/Urval Resultat 

Stone, SD. (2005) 

Canada 

Cinahl 

 

Reactions to invisible 
disability: The 
experiences of young 
women survivors of 
hemorrhagic stroke. 

Disability and 
Rehabilitation 

Att undersöka hur yngre 
kvinnliga strokedrabbade 
med osynliga handikapp 
upplevde reaktioner av 
omgivningen. 

Kvalitativ studie. 

Intervjuer med 22 
kvinnor som var under 
55 år, haft sin stroke 
inom 2 år och med 
osynliga handikapp. 

Deltagarna kände 
frustration över 
omgivningens allmänna 
uppfattning om vem som 
drabbas av stroke och 
signifikansen av att ha ett 
osynliga handikapp. 
Deltagarna upplevde att 
det fanns en allmän 
uppfattning om att stroke 
var en äldres sjukdom 
och de handikapp som 
var av betydelse var 
endast de som var 
synliga. 

Thompson, HS. & Ryan, A. 
(2009) 

England 

Cinahl  

The impact of stroke 
consequences on spousal 
relationships from the 
perspective of the person 
with stroke. 

Journal of Clinical 
Nursing 

Att undersöka vilken 
verkan en stroke har på 
en parrelation från 
perspektivet av den som 
genomgått en stroke. 

Kvalitativ ansats. 

Intervjuer med 
strokepatienter som levde 
tillsammans med en 
partner. 

Strokepatienter med 
kognitiva nedsättningar, 
svårigheter att 
kommunicera och 
patienter med demens 
eller terminala sjukdomar 
uteslöts. 

Sammanlagt intervjuades 
18st deltagare. 

Efter en stroke förändras 
en parrelation när det 
gäller sexuell åtrå och 
sexuell funktion.  

Deltagarna upplevde att 
de förlorade delar av sina 
roller som make eller 
maka och deras 
självuppfattning 
förändrades dramatiskt 
efter insjuknandet i 
stroke. 
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Bilaga 4 Exempel på dataanalys 1(2) 

Meningsenhet Kondenserad 
meningsenhet 

Kod Underkategori Huvudkategori   

The sudden onset of stroke 
resulted in many stroke 
survivors believing that it 
was the end of life as they 
knew it. 

Det plötsliga insjuknandet 
i stroke gjorde att de 
drabbade hade en känsla 
att livet hade därmed tagit 
slut. 

Att drabbas av stroke 
gav en känsla av att 
livet var slut. 

- Total livsförändring  

Activities and skills which 
the participants lost 
following stroke were 
interwoven with their 
sense of controll of their 
lives. 

Aktiviteter och färdigheter 
som deltagarna förlorade 
efter stroke var 
sammanvävda med 
känslan att ha kontroll 
över sitt liv. 

Förlust av färdigheter 
ger förlust av kontroll. 

Förlorad kontroll Emotionell berg- och dalbana 

Strokepatients expressed 
frustration over the way 
the invisibility of their 
disabilities lead others to 
deny their difficulties. 

Strokepatienter kände 
frustration över att de 
osynliga handikappen fick 
andra att förneka deras 
svårigheter. 

Känsla av frustration på 
grund av förnekelse av 
andra. 

Frustration Emotionell berg- och dalbana 
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Bilaga 4 Exempel på dataanalys 2(2) 

Meningsenhet Kondenserad 
meningsenhet 

Kod Underkategori Huvudkategori   

A frequent cause of 
disadvantage to women 
was their inabiliy to do 
housework and have a role 
of a housewife after the 
stroke. 

En ofta förekommande 
nackdel för kvinnor var 
deras oförmåga att inte 
längre kunna göra 
hushållsarbete och ha 
rollen som en hemmafru 
efter stroke. 

Oförmåga att utföra 
hushållsarbete gjorde 
att rollen som 
hemmafru inte längre 
var möjlig. 

Rollförändringar Saknad av en meningsfull 
tillvaro 

All participants referred to 
felling as though they were 
isolated or stuck in a cage: 
the cage ranged from their 
bodies to the hospital and 
their homes. 

Alla deltagare refererade 
till en känsla av att vara 
isolerad eller fast i en bur: 
buren kunde bestå av deras 
egen kropp till sjukhuset 
och hemmet. 

Att vara fast i sin egen 
kropp, sjukhus eller sitt 
hem gav en känsla av 
att vara isolerad. 

Isolering Saknad av en meningsfull 
tillvaro 

Participants described 
ways stroke had altered 
their outward appearence. 
This served to highten 
strokesurvivors reluctance 
for physical contact with 
their spouse. 

Deltagarna beskrev hur 
stroke hade förändrat deras 
utseende. Detta orsakade 
en ovillighet till fysisk 
kontakt med sin 
respektive. 

Fysisk kontakt i en 
relation minskar på 
grund av förändringar i 
utseende. 

Romantik/Sexualitet Saknad av en meningsfull 
tillvaro 
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