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SAMMANFATTNING 

 

 

Bakgrund  

Hjärt- och kärlsjukdomar är enligt statistiken världens vanligaste dödsorsak. Stroke är en 

allvarlig komplikation till hjärt- och kärlsjukdom och risken att drabbas ökar med stigande 

ålder. De som överlever en stroke drabbas av andra sjukdomstillstånd och minskad 

livskvalitet. Strokepatienter utgör en stor kategori inom hälso- och sjukvården vilket gör 

det till en vanlig patientgrupp att möta inom vården. Sjuksköterskan kan genom sina 

omvårdnadshandlingar och ett personcentrerat tillvägagångssätt, stödja personer som 

drabbats av en stroke. 

  

Syfte 

Syftet var att belysa sjuksköterskans beskrivna upplevelser och erfarenheter av utförda 

omvårdnadshandlingar till personer som drabbats av stroke. 

 

Metod 

Som metod valdes litteraturöversikt. Artikelsökning skedde i databaserna CINAHL, 

PubMed och SveMed+ med databasernas respektive ämnesord. Artiklarnas abstrakt lästes 

individuellt och artiklar som svarade mot syftet analyserades både individuellt och 

gemensamt samt diskuterades och kvalitetsgranskades. Totalt inkluderades 15 

vetenskapliga artiklar som sammanställdes i en matris.  

  

Resultat 

Resultatet presenteras utifrån fyra teman; Personcentrerad omvårdnad, Närståendekontakt, 

Yrkesansvar och funktion samt Kompetens och vårdkontinuitet. Sjuksköterskan ansvarade 

för att planera, utföra och utvärdera omvårdnadshandlingar hos strokedrabbade personer. 

Resultatet visade att sjuksköterskan upplevde omvårdnaden av strokepatienter som både 

stimulerande och krävande.  

  

Slutsats 

Sjuksköterskan upplevde sig ha en viktig roll i sina omvårdnadshandlingar till 

strokepatienter, som ofta främjade hälsa och livskvalitet. Sjuksköterskan gav motivation 

och stöd och var viktig för kontakten med anhöriga. Arbetet präglades främst av 

personcentrerad omvårdnad och sjuksköterskorna upplevde rollen som en glädjande, stor 

och ansvarsfull uppgift. Det var viktigt för sjuksköterskan att få erkännande för sin insats i 

arbetet.  

  

Nyckelord: Livskvalitet, Omvårdnadshandlingar, Personcentrerad omvårdnad, 

Sjuksköterska, Stroke  
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INLEDNING 

 

Varje år dör mer än 17 miljoner människor i hjärt- och kärlsjukdomar i världen, vilket 

enligt statistiken gör det till världens vanligaste dödsorsak. I de allra flesta fall beror 

insjuknande i hjärt- och kärlsjukdomar på ohälsosamma levnadsvanor (World Health 

Organization [WHO], 2017). Stroke (slaganfall) är en komplikation till följd av hjärt- och 

kärlsjukdom och risken att drabbas ökar kraftigt med stigande ålder (Wester, 2014). Med 

stroke följer en mängd komplikationer som leder till försämrad livskvalitet, påverkad hälsa 

och andra sjukdomstillstånd (Brajkovic, Godan & Godan, 2009; Cecil, Thompson, Parahoo 

& McCaughan, 2012; Ericson & Ericson, 2012; Gyagenda et al., 2015; Kellet, Drummond, 

Palmer, Munshi & Lincoln, 2014; Oosterveer, Rambaran Mishre, van Oort, Bodde & 

Aarden, 2017; Pessah-Rasmussen, 2014; Rydholm Hedman, 2009). Sjuksköterskan kan 

genom sina omvårdnadshandlingar och ett personcentrerat tillvägagångssätt stödja 

personer som drabbats av en stroke. 
  
För att få en personcentrerad vinkel i detta självständiga arbete kommer “patienten” 

mestadels benämnas som “personen” eller “individen”. 

 

BAKGRUND 

 

Stroke 

 

I Sverige drabbas årligen ungefär 30 000 människor av stroke och dödligheten uppskattas 

till 100 per 100 000 invånare per år (Terént, 2014). Orsaker till stroke är bland annat 

tobaksanvändning, ohälsosamma kost-, motion- och alkoholvanor, hypertoni, fetma och 

diabetes (Wester, 2014). En stroke orsakas av en blodpropp eller blödning i hjärnan. Detta 

leder till att blod-och syretillförseln hindras, vilket ger upphov till vävnadsskador i hjärnan 

(WHO, 2017). Ischemin i involverad vävnad kan leda till bestående hjärnskador med 

funktionsnedsättningar som dysfagi (sväljningssvårigheter), afasi (tal-och skrivsvårigheter) 

och hemiplegi (halvsidesförlamning) (Carlsson, 2009; Ericson & Ericson, 2012; Martino et 

al., 2005; Rydholm Hedman, 2009; Serra-Prat et al., 2012). 

 

Komplikationer  

Dysfagi är en vanlig komplikation till följd av stroke (Ericson & Ericson, 2012). 

Sväljningsförmågan är en avancerad mekanism som regleras av nervsystemet (Drozdz, 

Mancopes, Toniolo Silva & Reppold, 2014) och vid stroke kan denna mekanism påverkas 

då bland annat den frivilliga muskelkontrollen för att tugga och transportera föda störs 

(Martino et al., 2005). Dysfagi ökar således både risken för undernäring på grund av 

ätsvårigheter och för infektion, när mat riskerar aspireras till luftvägarna till följd av 

nedsatt sväljningsfunktion (Serra-Prat et al., 2012). Afasi är en annan komplikation vid 

stroke som innebär att personen i olika utsträckning förlorar förmågan för tal och/eller 

skrift, både vad gäller förståelse och praktiskt utförande. Personen kan exempelvis uppleva 

svårigheter med att bilda eller formulera ord (Carlsson, 2009). Stroke kan även orsaka 

hemiplegi, både som symptom och som kvarstående men efter skadan. Detta medför 

fysiska funktionsnedsättningar som kräver rehabilitering (Rydholm Hedman, 2009). 

 

Strokens påverkan hos individ och närstående 

 

Förutom fysiska funktionsnedsättningar (Carlsson, 2009; Drozdz et al., 2014; Ericson & 

Ericson, 2012; Martino et al., 2005; Rydholm Hedman, 2009; Serra-Prat et al., 2012) 
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drabbas personen och dess anhöriga även av psykologiska och emotionella reaktioner som 

leder till minskad livskvalitet, välbefinnande och hälsa (Brajkovic et al., 2009; Carlsson, 

2009; Cecil et al., 2012; Gyagenda et al., 2015; Murray. 2014; Oosterveer et al., 2017; 

Pessah-Rasmussen, 2014). 

 

Emotionell påverkan 

Enligt Murray (2014) innebär stroke ett stort trauma och majoriteten av personerna som 

drabbas får en emotionell reaktion. Om denna reaktion inte bearbetas kan det leda till 

komplikationer som oro/ångest, sorg, posttraumatiskt stressyndrom (PTSD), 

trötthet/fatigue, depression och dysfori (nedstämdhet). Depression är den vanligaste typen 

av emotionell komplikation till följd av stroke (Murray, 2014), där en studie av Gyagenda 

et al. (2015) visar att nästan en tredjedel av alla individer drabbas.  Personerna upplever en 

nedstämdhet över att inte kunna återuppta vardagliga aktiviteter (Gyagenda et al., 2015). 

Vid situationer med förändrade kommunikativa förutsättningar kan personen uppleva en 

känsla av minskad kontakt med omvärlden och i samband med det även en känsla av 

förlorad identitet. Det kan för den drabbade individen visa sig i form av nedstämdhet eller 

depression (Carlsson, 2009). En studie av Kellet et al. (2014) visar att en stor andel 

personer som drabbats av stroke upplever ångest och depression och att deras psykiska 

välbefinnande i allmänhet är betydligt sämre jämfört med friska personer. 

  

Närstående och relationer 

En studie av Brajkovic et al. (2009) visar att personer som drabbats av en stroke generellt 

är mer missnöjda med sina relationer (Brajkovic et al., 2009). När en person insjuknar i 

stroke leder detta till livsstilsförändringar som påverkar både individ och anhörig (Cecil et 

al., 2012).  Närstående upplever ofta en enorm stress över att försöka balansera arbete och 

fritid med en känsla av plikt gentemot den sjuke individen och ett ansvar att ta hand om 

personen. Ibland väljer anhöriga att avsluta tidigare sysselsättning för att kunna vårda den 

sjuke personen i hemmet (Cecil et al., 2012; Khalid et al., 2016). Trötthet, svaghet och 

sömnlöshet är tillstånd som anhöriga upplever i den krävande situationen. Anhöriga 

upplever att deras personliga hälsa försummas och emotionella reaktioner som stress, ilska 

och depression är vanligt. I vissa familjer uppstår konflikter till följd av påfrestningen som 

sjukdomen orsakar (Khalid et al., 2016).  Cecil et al. (2012) fann i sin studie att närstående 

upplever en oro och rädsla över att personen ska drabbas av ytterligare en stroke eller 

sjukdom. Även rädsla inför att själv insjukna eller att ytterligare familjemedlemmar ska 

drabbas, yttrar sig hos anhöriga. Trots de psykologiska påfrestningar som en stroke innebär 

visar anhöriga omsorg och kärlek till sin närstående även i fall då sjukdomen inneburit 

personlighetsförändringar hos individen (Cecil et al., 2012).     

  

Enligt studien av Brajkovic et al. (2009) är strokedrabbade individer som bor i 

omsorgsboende, mestadels nöjda med sina relationer och i en studie av Oosterveer et al. 

(2017) framgår att flertalet strokedrabbade personer anser att familjelivet fungerar bra efter 

diagnosen, där personer med barn upplever störst välbefinnande (Oosterveer et al., 2017). 

Vad gäller den allmänna information och undervisning som hälso- och sjukvården erbjuder 

anhöriga i samband med att en individ drabbas av stroke, råder blandade åsikter. En del 

närstående upplever den adekvat, medan andra anser den bristfällig. Detta gäller både då 

information erhållits av såväl läkare som sjuksköterskor (Cecil et al., 2012). 
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Rörelseförmåga 

Rydholm Hedman (2009) beskriver att personer som drabbas av stroke riskerar hemiplegi 

och nedsatt rörelseförmåga. Rörelsebesvären kan innebära att personen blir inaktiv, 

rullstolsburen eller sängliggande och ådrar sig ytterligare fysiska komplikationer, 

exempelvis trycksår. Personer som blir rullstolsburna till följd av nedsatt rörelseförmåga, 

kan ha svårigheter att ändra position. Om personen dessutom har afasi kan det även vara 

svårt att uttrycka önskningar om hjälp med lägesändring (Rydholm Hedman, 2009). En 

studie av Divani, Vazquez, Barrett, Asadollahi och Luft (2009) visar att risken att falla 

ökar vid stroke. Ungefär en tredjedel av patienterna faller någon gång under 

rehabiliteringen, vilket även leder till att höftfrakturer är vanligt (Divani et al., 2009). 

Många rörelsehindrade individer med stroke upplever också en rädsla för att falla 

(Rydholm Hedman, 2009). 

  

Fatigue  

Trötthet är en subjektiv upplevelse av ett komplext fenomen som yttrar sig i varierande 

grad från naturlig trötthet, sömnighet till utmattning och fatigue (extrem trötthet) (Asp & 

Ekstedt, 2009). Personer som drabbas av stroke upplever ofta fatigue (Asp & Ekstedt, 

2009; Kellet et al., 2014; Wei et al., 2016).  Begreppet fatigue beskrivs som en ihållande 

och sjuklig trötthet som inte lindras trots sömn eller vila. Att trötthet förekommer i olika 

dimensioner är viktigt för sjuksköterskan att känna till (Asp & Ekstedt, 2009) eftersom 

fatigue bland annat påverkar individens möjligheter att delta i träning och rehabilitering 

(Murray, 2014). 

 

Hälsa och livskvalitet  

  

Willman (2009) beskriver att hälsa som koncept används centralt inom vårdens 

styrdokument, författningar, lagar och professioner. Begreppet hälsa är sammansatt och 

svårdefinierat och beskrivs bland annat som ett tillstånd, en process eller ett resultat men 

också som ett mått på välstånd. Hälsa beskrivs också som välbefinnande, lycka och 

livskvalitet. Hälsobegreppet kan tolkas utifrån antingen ett biomedicinskt- eller 

humanistiskt perspektiv. Enligt den biomedicinska aspekten anses hälsa innebära frånvaro 

av sjukdom och hälso-och sjukvårdens uppdrag är att lindra eller bota sjukdom för att på så 

vis återställa hälsa. Utifrån det humanistiska synsättet betraktas människan genom ett 

helhetsperspektiv som innefattar såväl den fysiska kroppen som det själsliga och andliga. 

Ur denna synvinkel förknippas hälsa med ett tillstånd av balans och välbefinnande, känsla 

av mening och sammanhang. Personer som funnit mening i sina liv upplever hälsa. Enbart 

frånvaro av sjukdom räcker alltså inte som enskild definition av hälsa. Förståelsen om 

människan är en förutsättning för att förstå vad hälsa och omvårdnad är och hur detta bör 

tillämpas i omvårdnadsarbetet (Willman, 2009). 

  

Livskvalitet är enligt Lindqvist (2016) ett invecklat begrepp i och med att det är skiftande 

och svårt att mäta. Livskvalitet kan beskrivas som den subjektiva kvaliteten av en persons 

liv.  Utifrån växlande förutsättningar kan individens livskvalitet variera under olika skeden 

i livet. Om en persons fysiologiska hälsa försämras kan livskvaliteten påverkas men en god 

livskvalitet kan dock upplevas trots svåra sjukdomar som exempelvis stroke. Utifrån 

samma princip kan en fysiskt frisk person uppleva att livskvaliteten är dålig. Hälsa och 

frånvaro av sjukdom är därmed inte synonymt med livskvalitet och på så vis är livskvalitet 

som begrepp överordnat begreppet hälsa (Lindqvist, 2016). Därmed finns det inte heller 
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något entydigt samband mellan begreppet hälsa och livskvalitet (Willman, 2009). 

Upplevelsen av livskvalitet kan undersökas genom olika skattningsinstrument som visuell 

analog skala (VAS) (Pessah-Rasmussen, 2014) och EQ5D och SF-36/SF-12 som utifrån 

deltagande i sociala aktiviteter samt psykiskt- och fysiskt välmående mäter livskvalitet 

(Lindqvist, 2016). 

 

Livskvalitet vid stroke 

De flesta individer som drabbas av stroke uppvisar en stark emotionell reaktion som 

påverkar livskvaliteten (Carlsson, 2009; Gyagenda et al., 2015; Murray, 2014). I en studie 

av Khalid et al. (2016) upplever flertalet personer att förlusten av kroppsfunktion, 

självständighet och ensamhet är de faktorer som främst påverkar livskvaliteten. Personerna 

beskriver en saknad av livet före sjukdomen och en hopplöshet inför framtiden. Vissa 

beskriver att det vore bättre att dö än att leva under de nya förutsättningarna. I en studie av 

Pontes, Amaral, Rêgo, Azevedo och Silva (2017) påvisas dysfagi som en faktor till nedsatt 

livskvalitet hos strokedrabbade personer då måltiden kan upplevas tidskrävande och 

besvärlig och därmed avslutas i förtid (Pontes et al., 2017).  Enligt studien av Brajkovic et 

al. (2009) upplever personer med stroke högre livskvalitet i ett omsorgsboende jämfört 

med att bo själv.  Individer som bor själva mår sämre psykiskt, med minskad känsla av 

välbefinnande och meningsfullhet i livet. Personer med stroke upplever sig mer missnöjda 

med sitt utseende och upplever nedstämdhet i högre utsträckning (Brajkovic et al., 2009). 

 

Sjuksköterskeprofessionen  

 

Langius-Eklöf (2009) beskriver att sjuksköterskeprofessionen präglas av ett salutogent 

synsätt där hälsan står i fokus. Sjuksköterskan ska arbeta med att främja, stärka och bevara 

hälsan hos de människor som drabbats av en sjukdom eller riskerar att insjukna. Till 

skillnad från ett medicinskt synsätt, där fokus ligger på att bota och/eller lindra sjukdom, 

handlar det salutogena synsättet om ett holistiskt perspektiv, att se människan ur sin helhet 

och där patientens unika upplevelser av den egen hälsa får ta plats (Langius-Eklöf, 2009).  

  

I International Council of Nurses (ICN) etisk kod för sjuksköterskor beskrivs 

sjuksköterskans fyra grundläggande ansvarsområden, nämligen att “främja hälsa, 

förebygga sjukdom, återställa hälsa och lindra lidande”. ICN beskriver vidare att 

sjuksköterskans omvårdnad ska kännetecknas av respekt för individen, oberoende av tro, 

etniskt ursprung, kulturell bakgrund, sexuell läggning, politiska åsikter, kön, 

funktionsnedsättning samt sjukdom. Inom ansvarsområdet ingår också att erbjuda vård till 

enskilda personer, familj och allmänhet, samtidigt som sjuksköterskan skall samarbeta 

interprofessionellt (Svensk sjuksköterskeförening, 2014).  Enligt Svensk 

sjuksköterskeförenings (2017) kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska har 

sjuksköterskan det övergripande ansvaret för omvårdnaden och ska leda detta arbete. I 

sjuksköterskeprofessionen ingår både att samarbeta i team och med anhöriga och 

självständigt kunna utföra bedömning, planering, delegering och genomförande av 

omvårdnad (Svensk sjuksköterskeförening, 2017).  

 

Omvårdnad och omvårdnadshandlingar 

 

Omvårdnad har tidigare förklarats som en verksamhet. Idag beskrivs omvårdnad som ett 

eget expertområde inom vilket det bedrivs forskning. Synen på omvårdnad är direkt 

kopplad till de fundamentala förutsättningarna för mänsklig existens. 
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Omvårdnadsvetenskapen fokuserar på människan som individ och varje människas unika 

behov och resurser och hur bemötande kan utformas utifrån denna princip (Willman, 

2009). Jakobsson och Lützén (2009) beskriver att omvårdnaden kan vara av antingen 

allmän eller specifik karaktär. Den allmänna omvårdnadskaraktären utgår från ett tillstånd 

fristående från sjukdom och bedrivs av all personal som arbetar inom hälso- och sjukvård 

och inkluderar även anhöriga. Specifik omvårdnad tillämpas för patienter som är i behov 

av särskild omvårdnad som kan uppstå i samband med specifika symptom och svår 

sjukdom. Sjuksköterskan har ett övergripande ansvar för omvårdnaden vilket även innebär 

ansvar för att omvårdnadsteoretiska och etiska aspekter ligger till grund för det dagliga 

omvårdnadsarbetet (Socialstyrelsen, 1993, refererat i Jakobsson & Lützén, 2009).  

 

Omvårdnadshandlingar har ofta en utgångspunkt från omvårdnadsteoretiker, exempelvis 

Rosmarie Rizzo Parse, som beskriver att fokus ska läggas på människan och dennes hälsa 

som en individ med egna handlingar (Willman, 2009). Omvårdnadshandlingar kan 

exempelvis vara att sjuksköterskan är närvarande i mötet med patienten, förmedlar hopp, 

vägleder, inger mening, stödjer livsuppehållande faktorer, stöttar i att vårda kroppen samt 

att sjuksköterskan lyssnar, tränar och undervisar patienten på ett systematiskt sätt. För 

patienten eftertraktas resultat som exempelvis ökad upplevelse av självrespekt, styrka, 

tillförsikt, uppskattning, kontroll, tilltagande välbefinnande och en förhöjd känsla av hopp 

och mening (Willman, 2009). Svensk sjuksköterskeförening (2017) beskriver att 

sjuksköterskan ska inneha den kompetens som behövs för att med skicklighet utföra 

omvårdnadshandlingar. För att omvårdnaden ska bli så bra som möjligt är det av stor vikt 

att sjuksköterskan skapar möjligheter till en förtroendefull relation till både individ och 

anhörig. Personens situation ska ses ur ett helhetsperspektiv och sjuksköterskan ska inneha 

kunskap om de behov och problem som rör personen vad gäller exempelvis 

kommunikation, nutrition, personlig hygien, sömn och vila, aktivitet och rörlighet, smärta 

samt psykosociala- andliga- och kulturella faktorer (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). 

Omvårdnadshandlingar kräver inte endast metodisk skicklighet såsom att exempelvis sätta 

en kateter eller ge en injektion, utan även en emotionell kompetens när exempelvis en 

injektion ska ges till ett svårt sjukt barn (Willman, 2009). Om sjuksköterskans kompetens 

inte räcker till har sjuksköterskan ett ansvar att kontakta och konsultera lämpliga 

professioner och expertis och på så vis kunna hänvisa personen vidare och därmed kunna 

erbjuda så bra vård som möjligt (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). 

 

Personcentrerad omvårdnad 

Under senare år har begreppet personcentrerad omvårdnad blivit internationellt välkänt 

inom vård- och omsorg (McCance & McCormack, 2013). Personcentrerad omvårdnad är 

en av sjuksköterskans kärnkompetenser, där den sjukdomsdrabbade individen och dennes 

närstående bemöts som unika personer med individuella resurser, förväntningar, 

värderingar och behov (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). Personcentrerad omvårdnad 

innebär därmed att patienten själv står i centrum och vården anpassas därefter (McCance & 

McCormack, 2013). Hedman (2014) beskriver att individen besitter kunskap om den egna 

kroppen och hur den fungerar, medan sjuksköterskan har en formell och reell kompetens i 

och med sin utbildning och yrkesroll. Sjuksköterskan kan genom denna kompetens 

informera och stödja patienten i situationer där patienten saknar kunskap som behövs för 

att kunna ta beslut angående den egna vården. Partnerskap mellan patient och 

sjuksköterska uppnås genom individens ökade delaktighet. Genom detta samarbete ses 

personen som en likvärdig partner (Hedman, 2014) och med denna insikt skapas en 

ömsesidig öppenhet och respekt för varandras expertis (Starkweather, 2010; Svensk 
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sjuksköterskeförening, 2017). Starkweather (2010) beskriver att med individens 

preferenser och erfarenheter som utgångspunkt kan den transparens som uppstår sedermera 

appliceras i omvårdnaden. Genom denna process förbättras kommunikationen mellan 

sjuksköterska och patient vilket ger fler meningsfulla interaktioner. Personcentrerad 

omvårdnad skapas således genom patientinflytande, där sjuksköterskan får en större 

förståelse för vad som är värdefullt för personen (Starkweather, 2010).  

 

Problemformulering 

 

Varje år insjuknar 30 000 människor i stroke i Sverige (Terént, 2014). Att drabbas av en 

stroke innebär risk för komplikationer som påverkar såväl psykiskt välbefinnande, 

livskvalitet och hälsa för både patient och anhörig (Carlsson, 2009; Ericson & Ericson, 

2012; Gyagenda, 2015; Kellet et al., 2014; Lindqvist, 2016; Martino et al., 2005; Murray, 

2014; Pontes, 2017; Rydholm Hedman, 2009; Serra-Prat et al., 2012). Strokepatienter 

utgör en stor vårdgrupp (Terént, 2014), som allmänsjuksköterskan sannolikt kommer att 

möta ute i verksamheter som exempelvis slutenvården, äldreomsorgen, 

rehabiliteringsavdelningar och på akutmottagningar. Det är därmed av stor vikt att 

sjuksköterskan har förståelse för det specifika omvårdnadsbehovet hos dessa personer och 

det emotionella stöd som både individ och anhörig kan behöva. Detta självständiga arbete 

avser ge en översikt av nuvarande forskning och förhoppningsvis öka vår kunskap gällande 

hur sjuksköterskan ser på de omvårdnadshandlingar som erbjuds och utförs inom 

strokevården. 

 

SYFTE 

 

Syftet var att belysa sjuksköterskans beskrivna upplevelser och erfarenheter av utförda 

omvårdnadshandlingar till personer som drabbats av stroke. 

  

Frågeställningar 

 

Hur upplever sjuksköterskan att hälsa och livskvalitet kan främjas hos strokedrabbade 

personer? 

Hur kan sjuksköterskan tillämpa en personcentrerad omvårdnad hos personer som drabbats 

av en stroke? 

 

METOD  

 

Val av Metod 

 

För att besvara det formulerade syftet föll valet av metod på en litteraturöversikt vilket 

innebär en genomgång av redan publicerad forskning (Friberg, 2012) och som redogör för 

det aktuella kunskapsläget inom området (Forsberg & Wengström, 2016). I en 

litteraturöversikt är det viktigt med en problemformulering där Friberg (2012) beskriver att 

publicerad litteratur måste finnas tillgänglig inom valt problemområde. På grund av 

tidsbegränsningen av tio veckor valdes en allmän litteraturöversikt som inte är av samma 

omfattning som en systematisk litteraturöversikt, där all forskning inom området 

sammanställs (Forsberg & Wengström, 2016). En allmän litteraturöversikt bidrog med 

möjligheten att begränsa sökområdet. 
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Urval  

 

Ett inklusionskriterium var att de vetenskapliga artiklarna skulle vara skrivna på svenska 

eller engelska eftersom det var viktigt att vi behärskade språket och kunde förstå texten. 

Eftersom vetenskap är en färskvara (Östlundh, 2012), inkluderades endast artiklar som 

publicerats de senaste tio åren. Artiklarna som inkluderades skulle även vara granskade av 

en forskningsetisk kommitté eller innehålla en tydlig beskrivning av etiska överväganden i 

enlighet med Forsberg och Wengströms (2016) rekommendationer. Ytterligare ett 

kriterium var att inkluderade artiklar skulle vara peer-reviewed som enligt Polit och Beck 

(2012) innebär att artiklarna har granskats av minst två oberoende experter. Detta är också 

ett sätt att kvalitetssäkra forskningen (Karlsson, 2012). Valet gjordes att endast inkludera 

artiklar som behandlade vuxna individer, vilket innebar att artiklar som beskrev yngre 

personer än 18 år exkluderades. Då denna litteraturöversikt hade ett syfte att beskriva 

sjuksköterskans upplevelse, exkluderades artiklar som beskrev erfarenheter eller 

upplevelser från ett annat perspektiv än sjuksköterskans. 

 

Datainsamling 

 

Vid insamlingen av data var det viktigt att välja databaser som behandlade de områden 

som besvarade litteraturöversiktens syfte (Karlsson, 2012). Därför valdes databaserna 

Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature (CINAHL), Public Medline 

(PubMed) och SveMed+. CINAHL är en databas som behandlar områden inom 

omvårdnad, sjukgymnastik och arbetsterapi, PubMed innehåller artiklar inom medicin, 

omvårdnad och tandvård och SveMed+ behandlar områden inom medicin, hälso- och 

sjukvård, arbetsterapi, odontologi, omvårdnad och sjukgymnastik (Karlsson, 2012).  

Användning av ämnesord bidrog till att sökresultatet endast behandlade artiklar där ämnet 

fanns beskrivet. Ämnesord är ord som beskriver innehållet i artikeln och orden kan variera 

mellan olika databaser. I CINAHL kallas dessa ämnesord CINAHL headings (MH) medan 

PubMeds ämnesord kallas Medical Subject Headings (MeSH). Om ämnesorden inte hade 

använts riskerade träfflistans innehåll att bestå av flera artiklar där ämnesordet bara 

nämndes en gång, i exempelvis abstraktet (Karlsson, 2012). Utifrån dessa premisser 

genomfördes ett tidskrävande arbete för att hitta rätt ämnesord för litteraturöversiktens 

område, i avsikt att begränsa och specificera artiklarnas innehåll. Ämnesord som användes 

i denna litteraturöversikt fokuserade på nyckelorden i syftet och användes i olika 

kombinationer; “Stroke/nursing”, “Stroke”, “Nursing care”, “Nurses”, “Nursing”. 

Tilläggande ämnesord användes för att specificera träffarna ytterligare; “Patient centered 

care”, ”Aged”, ”Health”, ”Continuity of patient care” och “Quality of life”. För att tillämpa 

rätt MeSH-termer för ämnesorden användes verktyget Svenska MeSH för översättning från 

svenska till engelska. Genom att kombinera ämnesord med de booleska operatörerna 

AND/OR kunde smalare, respektive utökade sökningar genomföras (Östlundh, 2012). 

Genom att lägga ihop två ämnesord med den booleska termen AND måste dessa ämnesord 

finnas med i sökresultatet (Karlsson, 2012). Efter varje sökning granskades antalet träffar 

för att eventuellt göra en smalare, alternativt bredare sökning. Resultatet för 

databassökningarna redovisades i en tabell (Tabell 1). 

Vid databassökningen påträffades både kvalitativa och kvantitativa artiklar som svarade 

mot litteraturöversiktens syfte. Vid kvantitativ forskning tar forskaren avstånd från 

studieobjektet för att därigenom undvika att förförståelsen av problemet och förutfattade 

värderingar riskerar påverka resultatet (Forsberg & Wengström, 2016). Datainsamling 
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genom kvantitativ metod sker genom mätning av exempelvis journaler, provtagningar, 

enkäter, skalor, intervjuer och observationer som sedan statistiskt bearbetas. Kvalitativ 

forskning innebär fokus på den subjektiva upplevelsen hos människan. Tonvikten ligger på 

den enskildes upplevelser och vid kvalitativ metod interagerar forskarna med deltagarna i 

studien, vilket även påverkar resultatet. För att redovisa resultat används inte statistik eller 

numeriska värden, utan forskaren kan förändra frågeställningen allt eftersom nya fynd eller 

fenomen uppdagas (Henricson & Billhult, 2012; Forsberg & Wengström, 2016). Sökning 

och insamling av data genomfördes under månaderna april, maj och juni 2017. 

 

Tabell 1. Presentation av databassökning i CINAHL, PubMed och SveMed+ 

 

 

 

Databas          

Datum 

Sökord Antal 

träffar 

Antal 

lästa 

abstrakt 

Antal 

lästa 

artiklar 

Antal 

inkluderade 

artiklar 

PubMed 

170510 

 

Quality of life [MeSH] AND Stroke 
[MeSH] AND Nursing care [MeSH] 
AND aged [MeSH] 

12 

 

10 2 0 

PubMed 
170511 

Nursing [MeSH] AND Stroke 

[MeSH] 

22 11 5 1 

CINAHL 
170512 

(MH) Continuity of patient care AND 
(MH) Stroke 

33 10 4 2 

CINAHL 
170517 

(MH) Nursing Care AND (MH) 
Stroke 

15 11 5 1 

SveMed+ 
170519 

Nursing care [MeSH] AND Stroke 
[MeSH] 

16 4 4 2 

CINAHL 

170519 

 

(MH) Nursing care AND (MH) 
Stroke 

40 12 5 3 

CINAHL 

170520 

 

(MH) Health OR (MH) Quality of Life 
AND (MH) Nursing care AND (MH) 
Stroke 

1 1 1 0 

CINAHL 

170520 

 

(MH) Patient-centered care AND 
(MH) Stroke 

23 8 3 1 

PubMed 

17060 

Stroke [MeSH] AND Patient-
centered care [MeSH] 

34 8 3 2 

PubMed 

170606 

 

Stroke [MeSH] AND Nurses [MeSH] 50 12 3 1 

TOTALT 246 87 35 13 
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Manuell sökning 

Manuella sökningar gjordes genom att söka vidare på intressanta referenser som angivits i 

artiklarnas referenslistor. Att se över och studera intressanta artiklars referenslistor är en 

bra metod för att finna ytterligare artiklar som berör litteraturöversiktens område (Forsberg 

& Wengström, 2016; Karlsson, 2012). De manuella sökningarna till denna 

litteraturöversikt resulterade i två inkluderade artiklar: Barrett (2016) och Westergren, 

Ohlsson och Rahm Hallberg (2001). Efter manuell sökning inkluderades totalt 15 artiklar. 

 

Databearbetning 

 

Under den första databearbetningen sparades artiklar vars abstrakt var av intresse i olika 

mappar i de databaser som använts. Sedan lästes artiklarnas abstrakt individuellt av oss 

båda. Detta var viktigt för att kunna avgöra huruvida en artikel kunde tänkas användbar 

och därmed värd att läsas i sin helhet (Karlsson, 2012). Av de 87 granskade abstrakten 

ansågs 35 vara relevanta för litteraturöversiktens syfte, vilket ledde till vidare analys av 

artiklarnas kvalitet. Kvaliteten för vetenskapliga artiklar varierar (Friberg, 2012). För att 

därmed kunna säkerställa en så hög kvalitet som möjligt kvalitetsgranskades artiklarna 

enligt Fribergs (2012) rekommendationer, utifrån Sophiahemmet Högskolas 

bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering och kvalitet (Berg, Dencker och 

Skärsäter, 1999; Willman et al., 2011) (Bilaga A). Både kvantitativa och kvalitativa studier 

inkluderades i resultatet då båda, enligt Rosén (2012) är gångbara i en allmän 

litteraturöversikt. Individuell och gemensam granskning och diskussion utifrån 

litteraturöversiktens valda inklusions- och exklusionskriterier samt Sophiahemmets 

Högskolas kvalitetsgranskning, föranledde att totalt 15 artiklar inkluderades till resultatet 

som sammanfattades och presenterades i en matris (Bilaga B). 

 

Dataanalys  

 

En tematisk analys användes för att analysera de 15 inkluderade artiklarna. Polit & Beck 

(2016) beskriver att tematisk analys minskar risken för att materialet feltolkas eller 

förvrängs genom att materialet eller delar av materialet inte plockas ur sitt sammanhang. 

Initialt analyserades materialet brett för att påbörja en kategorisering som senare i 

processen blev teman (Polit & Beck, 2016). Resultat som beskrev likvärdiga fenomen 

kategoriserades under gemensamma rubriker. I denna kategorisering sorterades och 

sammanställdes materialet från artiklarna som beskrev liknande företeelser enligt Polit & 

Becks (2016) likhetsprincip. Även material som skiljde sig och var motsägelsefullt mot de 

olika fenomenen som uppdagades i analysen bearbetades och inkluderades, detta enligt 

Polit & Becks (2016) kontrastprincip. En tematisk analys innebär således att inte bara 

uppdaga likheter mellan materialet utan det handlar även om att inkludera en naturlig 

variation artiklarna emellan (Polit & Beck, 2016). Vi deltog båda i analysprocessen med 

individuella analyser följt av en gemensam diskussion. Denna process föranledde att de 

delar av materialet som inkluderades svarade mot syftet och minskade risken för subjektiva 

tolkningar av materialet, då vi både individuellt och gemensamt analyserade materialet 

(Polit & Beck, 2016). De delar av materialet som inte svarade mot studiens syfte valdes 

bort. Bearbetning och analys av artiklarnas innehåll resulterade i att huvudfynden 

sammanfattades under olika teman. 
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Forskningsetiska överväganden  

 

Gustafsson, Hermerén och Petterson (2011) beskriver i vetenskapsrådets riktlinjer att 

forskningsetik från början fokuserade på att skydda försökspersoner från att utsättas för 

integritetskränkning i samband med forskning. Med åren har den etiska forskningen 

utvecklats. Eftersom forskning är en värdefull nyckel till ökad kunskap och 

samhällsutveckling, handlar forskningsetiska överväganden också om att hitta en legitim 

balans mellan parternas intressen.  Under processen för pågående litteraturöversikt bör 

alltid forskningsetiska överväganden göras. Ställningstagande om att medverka i en studie 

förutsätter att forskningspersonen får relevant information om vad ett deltagande innebär. 

Informationen ska vara neutral, kortfattad och lätt att förstå. Det ska tydligt framgå att 

deltagandet är helt frivilligt, att forskningspersonens samtycke krävs, samt att personen när 

som helst kan avbryta samarbetet utan att uppge orsak. Den tillfrågade ska informeras om 

varför deltagandet är av intresse för studien och även upplysas om eventuella risker, 

respektive fördelar med att delta. Personerna bör lämna både skriftligt och muntligt 

samtycke till deltagande. Forskningspersonen ska dessutom informeras om vad som gäller 

angående konfidentialitet, hantering av personuppgifter, data och sekretess 

(Etikprövningsnämnden [EPN], u.å.) Gustafsson et al. (2011) beskriver vidare att fusk eller 

ohederlighet inte får förekomma inom forskning. Att bryta mot god forskningssed kan 

exempelvis innebära stöld, plagiat, hypoteser utan källhänvisning eller en förvrängd bild av 

forskningsprocessen (Forsberg & Wengström, 2016). Med enighet av dessa 

forskningsetiska principer valdes att enbart inkludera vetenskapliga artiklar som blivit 

godkända av en etisk kommitté eller där etiska överväganden har gjorts. Analysprocessen 

präglades även av en medvetenhet för att inte subjektivt förvränga information och/eller 

utelämna resultat. 

 

RESULTAT 

 

Litteraturöversiktens resultat presenteras utifrån fyra teman; Personcentrerad omvårdnad, 

Närståendekontakt, Yrkesansvar och funktion samt Kompetens och vårdkontinuitet. 

 

Personcentrerad omvårdnad 

 

Flera studier betonade vikten av personcentrerad omvårdnad där det av sjuksköterskorna 

sågs på som både en möjlighet och förutsättning till bland annat snabbare återhämtning, 

effektivare rehabilitering, tidigare utskrivning, förbättrad arbetsmiljö och ökad 

yrkesstolthet. Samtliga faktorer hjälpte därmed även till att öka den strokedrabbade 

personens livskvalitet (Dimitrios & Gibbon, 2016; Dreyer, Angel, Langhorn, Blicher 

Pedersen & Aadal, 2016; Kvigne, Kirkevold & Gjengedal, 2005; Park & Han, 2010; 

Rosewilliam, Sintler, Pandyan, Skelton & Roskell, 2016; Struwe, Baernholdt, Noerholm & 

Lind, 2013; Westergren & Ohlsson, 2001).  

 

I en studie av Struwe et al. (2012) upplevde sjuksköterskorna ett ansvar för att hjälpa den 

strokedrabbade personen att återfå livskvalitet. För att åstadkomma detta upplevde 

sjuksköterskan att det var viktigt att lära känna personen på djupet. Att förstå individens 

kognitiva, emotionella och fysiska behov gjorde det möjligt för sjuksköterskan att ge 

personcentrerad information och omvårdnad till varje enskild person (Park & Han, 2010; 

Struwe et al., 2012). Enligt en studie av Kvigne et al. (2005) erfor sjuksköterskorna att 

deras huvudsakliga mål för omvårdnaden och rehabiliteringen var att den strokedrabbade 
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personen skulle kunna leva ett så pass självständigt liv som möjligt i hemmet efter 

utskrivning (Kvigne et al., 2005). I en studie av Theofanidis och Gibbon (2016) erfor 

sjuksköterskorna att det mest väsentliga inom omvårdnaden vid stroke var vikten av basala 

omvårdnadshandlingar för tillfrisknande och snabbare rehabilitering. Sjuksköterskorna i en 

studie av Dreyer et al. (2016) upplevde att omvårdnadsarbetet var heltäckande som innebar 

allt från monitorering av vitalparametrar och allmäntillstånd, mun- och nutritionsstatus, 

smärtskattning, längd och vikt till information och mentalt välbefinnande (Dreyer et al., 

2016). 

 

Att skapa en lugn och trygg atmosfär erfors mycket viktigt för måltidssituationen och den 

sociala miljön enligt sjuksköterskan (Westergren & Ohlsson, 2001). I en studie av Kumlien 

och Axelsson (2002) beskrevs en situation där en sjuksköterska höll patienten i handen 

samtidigt som personen fick hjälp att äta. Detta för att ge socialt stöd under måltiden och 

för att etablera kontakt. Sjuksköterskan erfor att detta känslomässiga stöd var extra viktigt 

för individer som fick näring via en sond då den sociala interaktionen annars riskerade gå 

om intet efter att aggregatet och näringslösningen kopplats på. Framför allt i jämförelse 

med de samspelsmöjligheter som erbjöds personer som assisterades under hela måltiden 

(Kumlien & Axelsson, 2002). 

 

McGilton et al. (2011) beskrev i sin studie hur en ny kommunikationsplan upprättades på 

en strokeavdelning för att främja ett mer personcentrerat bemötande. En studie av 

Rosewilliam et al. (2016) visade att personens delaktighet försvårades på grund av den 

nedsatta förmågan till kommunikation efter en stroke och enligt sjuksköterskorna som 

deltog i studien av McGilton et al. (2011) upplevdes det att det fanns kunskapsluckor 

gällande kommunikationsstödjande strategier på arbetsplatsen. Samtliga deltagare i studien 

uttryckte att resurserna och materialet som togs in, därför var mycket användbart. För att 

bättre kunna förstå personer med kommunikationssvårigheter som afasi och oklart tal 

användes bilder, vilket av sjuksköterskorna upplevdes som en viktig tillgång till ökad 

förståelse (McGilton et al., 2011). Att den aggression personerna emellanåt visade och som 

ibland misstolkades som kognitiv svikt (Rosewilliam.et al., 2016) inte var tecken på 

demens utan snarare ett uttryck av frustration över att inte kunna formulera sig, var för 

somliga av sjuksköterskorna en betydande insikt (McGilton et al., 2011). Tack vare den 

insikten kunde sjuksköterskorna fokusera på att tillämpa stödjande kommunikativa 

strategier i samtalet med individen. Detta ledde också till att sjuksköterskorna upplevde en 

ökad medvetenhet angående vikten av ett individanpassat tillvägagångssätt i samspelet 

med personer som drabbats av kommunikativa funktionsnedsättningar till följd av stroke. 

Att individen gavs tillräckligt med tid till att formulera ord som kunde vara svåra att 

verbalisera och inte ta över konversationen, gav personen större möjligheter till att bli 

förstådd och upplevdes ge fler meningsfulla samtal. Med den ökade förståelsen som 

kommunikationsplanen ledde till, upplevde sjuksköterskorna även att personernas behov 

bättre kunde mötas och att arbetet både förenklades och blev mer effektivt (McGilton et al., 

2011). 

 

Sjuksköterskorna i en studie av Park och Han (2010) erfor att sjukhusets strokevård 

vanligtvis tillhandahöll standardiserade, fasta tjänster där behoven baserades på den första 

inledande bedömningen och att det sällan utfördes någon evaluering av denna, följt av ny 

bedömning. Sjuksköterskorna erfor att för att kunna erbjuda en individuellt utformad 

omvårdnad baserat på hälsotillståndet och behoven hos varje enskild individ, behövde 

personernas status utvärderas regelbundet (Park & Han, 2010). I studien av Rosewilliam et 
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al. (2016) upplevde sjuksköterskan att det saknades kunskap gällande stroke och att det 

saknades relevanta strategier att för kunna tillämpa ett personcentrerat arbetssätt i 

omvårdnaden (Rosewilliam et al., 2016). 

 

Närståendekontakt 

 

Sjuksköterskor som intervjuades i en studie av Bennett (2016) erfor att de första dagarna 

efter personens insjuknande kunde vara väldigt utmanande. Enligt sjuksköterskornas 

erfarenhet var det ibland svårt att besvara anhörigas frågor och funderingar. 

Sjuksköterskorna erfor sig känna lika stor sympati för anhöriga som för personen som 

drabbats, eftersom de anhöriga ofta var ångestfyllda och rädda. Sjuksköterskan stöttade 

anhöriga i deras emotionella besvär genom att försöka få dem att känna större förtroende 

för sjuksköterskans omvårdnad av deras sjuka närstående (Bennett, 2016). Enligt 

sjuksköterskans upplevelse var anhöriga ibland i större behov av omvårdnad än den svårt 

sjuke eller döende patienten. Sorgen kunde innebära att fysiska behov åsidosattes varpå 

sjuksköterskan påminde om att äta och dricka, samt uppmuntrade till vila (Renjö, 

Danielsson & von Post, 2012). Sjuksköterskan erfor att när ett förtroende hade skapats 

mellan anhörig och sjuksköterska kunde de prata mer öppet med sjuksköterskan och 

påbörja en mer ingående relation. Sjuksköterskan erfor det som av stor vikt att bli vän med 

familjen och vinna deras tillit för att skapa grund för mer förtroliga samtal. 

Sjuksköterskans erfarenhet var att etablering av denna relation var glädjande och 

belönande. Genom en god relation mellan personen som drabbats av stroke, dennes familj 

och sjuksköterska kunde rehabiliteringsprocessen främjas (Bennett, 2016). 

  

Sjuksköterskorna upplevde återkommande svårigheter i kommunikationen med den 

strokedrabbade individen, varpå tilliten lades på anhörig att företräda personens intressen 

och behov (Renjö et al., 2012) I studien av Dreyer et al. (2016) beskrevs vikten av att 

involvera anhöriga i rehabiliteringen eftersom den nära relationen kunde hjälpa 

sjuksköterskan att förstå personen. Sjuksköterskorna upplevde att anhöriga hade en viktig 

funktion vad gällde att stötta och inge hopp. Sjuksköterskan upplevde att det var viktigt att 

bjuda in de anhöriga i vården och förstå att även närstående går igenom en krissituation 

och är i behov av mycket stöd i samband med stroke (Dreyer et al., 2016). 

 

Yrkesansvar och funktion 

 

I studien av Renjö et al. (2012) upplevde sjuksköterskorna stroke som ”en blixt från klar 

himmel”, något som inträffade utan förvarning. Vidare beskrevs att trots den kaotiska 

situation som uppstod i samband med stroke fokuserade sjuksköterskan på att agera samlat 

och respektfullt mot patienten och på att minska patientens lidande. Enligt studien av 

Struwe et al. (2013) upplevde sjuksköterskorna ett stort engagemang för omvårdnaden och 

att patienternas behov kom först. Vid tidsbrist prioriterade sjuksköterskan patienterna 

istället för att dokumentera. Studien beskrev vidare att sjuksköterskorna upplevde att det 

stora ansvaret för omvårdnaden av strokedrabbade personer lades på dem. Detta ansvar 

kunde ibland kännas tungt eftersom denna patientgrupp behövde mycket omvårdnad och 

innebar en stor vårdtyngd (Struwe et al., 2013). 

  

I Barecca och Wilkins (2008) studieresultat framkom att i motsats till litteraturen, som ofta 

framställer sjuksköterskors attityder gällande omvårdnaden av strokepatienter som 

blandade, erfor samtliga deltagare att de kände stor tillfredsställelse i arbetet med denna 
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patientgrupp.   Sjuksköterskorna erfor sin roll som viktig och övergripande och varvid 

övriga medlemmar i stroketeamet enbart jobbade vardagar, framhöll deltagarna vikten av 

den kontinuerliga undervisning, motivationsarbete och det stöd som sjuksköterskorna 

kunde erbjuda de strokedrabbade personerna dygnet runt. Deltagarna i studien erfor 

sjuksköterskeyrket som mycket självständigt men vars utövande även förenade inslag från 

flera andra discipliner. Sjuksköterskan erfor sig besitta nyckelrollen som de andra i teamet 

kunde komma till med frågor om patienternas tillstånd eftersom sjuksköterskan var så pass 

väl insatt i omvårdnaden. I studien framhölls en känsla av fulländning då sjuksköterskans 

erfor att arbetet ledde till en förbättring av patientens hälsotillstånd vilken bidrog till att 

personen kunde komma hem igen (Barecca & Wilkins, 2008).  

  

Enligt sjuksköterskornas erfarenheter upplevde de ibland motstridiga känslor över att 

behöva uppmana patienterna att slutföra dagliga aktiviteter. Detta på grund av vetskapen 

om vilken kraftansträngning och frustration detta innebar för personen, samtidigt som det 

fanns en medvetenhet om att genomförandet var nödvändigt för en gynnsam 

rehabiliteringsprocess. Sjuksköterskorna erfor dock att bristande tid och resurser tyvärr 

inverkade på rehabiliteringen (Barecca & Wilkins, 2008). I pressade situationer upplevde 

sjuksköterskorna också frustration över att tvingas prioritera mellan patienterna och att 

mycket tid lades på personer som larmade, eller hade anhöriga som kunde påkalla 

uppmärksamhet. Sjuksköterskorna upplevde sig otillräckliga över att inte finnas till hands 

och uppvisade oro för att vissa individers behov riskerade komma i skymundan (Renjö et 

al., 2012).  

  

Ett fynd i Barecca och Wilkins studie (2008) var dock att sjuksköterskorna erfor att 

arbetsinsatsen nervärderades av såväl patienter och anhöriga, som kollegor och chefer. 

Sjuksköterskorna efterlyste erkännande för prestationen som utfördes i samband med 

strokerehabiliteringen och trodde att det till största del kunde bero på omvårdnadens 

karaktär. De omvårdnadstillfällen som resulterade i att patienten upplevde ett konkret 

framsteg, exempelvis återfick rörlighet, värderades högre än den generella omvårdnaden 

som hjälp med nedre toalett och liknande. Omvårdnaden verkade således graderas och 

olika moment ansågs ha varierande status. Trots sjuksköterskornas erfarenhet om att deras 

funktion inte uppskattades tillräckligt, fortsatte sjuksköterskorna se på arbetet med en 

positiv inställning (Barecca & Wilkins, 2008).  

 

Kompetens och vårdkontinuitet 

 

I en studie av Park och Han (2010) erfor sjuksköterskorna att det var nödvändigt att ha 

kontinuerlig utbildning (Barecca & Wilkins, 2008) för att kunna motsvara de föränderliga 

behoven hos personer med stroke. Sjuksköterskorna erfor att de ibland saknade både 

kunskap och erfarenhet för att kunna identifiera symptom och kunna tillämpa lämpliga 

åtgärder. Sjuksköterskorna oroade sig även för kvaliteten på omvårdnaden då 

utvärderingssystemet som användes på arbetsplatsen fokuserade mer på kvantitet än på 

kvalitet. Att patienter och anhöriga var nöjda med vården som tillhandahölls, ansågs som 

viktigast. Studien visade även att sjuksköterskorna erfor att bland annat 

specialistkompetens inom omvårdnad, vårdkontinuitet, utbildning och kvalitetskontroll 

som de viktigaste områdena inom strokevården (Park & Han, 2010).  

  

I studien av Brady et al. (2016) ombads sjuksköterskor utvärdera upplevelsen av en 

kontinensutbildning kopplad till stroke som genomförts på arbetsplatsen. Sjuksköterskorna 
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beskrev att kunskap om olika kontinensprofiler gav ökad förståelse för patienternas behov 

och medvetenhet om individens mönster. Sjuksköterskorna beskrev förbättrad insikt i 

kontinensvården ur patientens synvinkel, vilket innebar att vården kunde diskuteras och 

planeras tillsammans med personen och omvårdnaden kunden skräddarsys utifrån varje 

enskild individ. Utbildningen stärkte också sjuksköterskorna självförtroende vad gällde att 

kunna identifiera kontinensproblem samt planering och utförande av omvårdnaden. 

Sjuksköterskorna upplevde även att attityderna gällande kontinensvård förbättrades och att 

inkontinensbesvär prioriterades mer, tack vare utbildningen. Sjuksköterskorna upplevde 

dock att det hade varit bättre att omfatta alla patienter på avdelningen och inte begränsa 

kontinensvården till enbart individer med stroke. Vidare ansågs bristen på 

personalkontinuitet och regelbundna vårdinsatser leda till försämrad omvårdnad (Brady et 

al., 2016). 

  

I studien av McGilton et al. (2011) upplevde sjuksköterskorna att kommunikationsplanerna 

som användes i omvårdnaden av personer med stroke var till stor hjälp för att främja 

vårdens kontinuitet. Smidig tillgång till lättöverskådliga vårdplaner innebar att 

sjuksköterskorna snabbt fick en överblick av omvårdnadsbehovet. Sjuksköterskorna såg till 

att nyanställda sjuksköterskor blev väl insatta i vårdplanerna för att på så sätt främja 

vårdens kontinuitet. Sjuksköterskorna upplevde att det var ett av de bästa sätten för nya 

sjuksköterskor att få inblick i de olika individernas omvårdnadsbehov. Vidare beskrev 

studien att sjuksköterskorna uppskattade möjligheten till vidareutbildning för ökad 

kunskap och specialistkompetens inom omvårdnaden av personer med stroke (McGilton et 

al., 2011). 

  

Enligt studien av Struwe et al. (2013) upplevde sjuksköterskorna att stort fokus lades på att 

planera inför utskrivning av patienten. En viktig del i det arbetet var att omvårdnadsplanen 

som påbörjades på sjukhuset följdes upp när patienten blev utskriven till hemmet eller 

omsorgsboende. Sjuksköterskan upplevde sig ha en viktig roll i kontakten mellan det 

interprofessionella teamet, patienten och familjen och externa vårdgivare som hemtjänst 

angående patientens framtida omvårdnad och rehabilitering. Sjuksköterskorna upplevde 

dock att rekommendationerna gällande omvårdnaden inte alltid fullföljdes av 

vårdinstansen som tog vid (Struwe et al., 2013). Studier av Carlsson et al. (2010) och 

Carlsson et al. (2012) visade även att sjuksköterskorna upplevde och erfor att 

epikrisdokumentationen många gånger var bristfällig gällande information om 

ätsvårigheter, vilket påverkade och försämrade vårdkontinuitet, uppföljning och den 

fortsatta vården efter utskrivning. I studien av Carlson et al. (2012) framkom att fastän 

samtliga patienter riskerade undernäring, upplevde sjuksköterskorna att deras 

nutritionsstatus beskrevs på ett otydligt sätt i journalerna och koordinerad vårdplanering 

och ledningskontinuitet i samband med ätsvårigheter saknades i stor utsträckning. Trots 

informationens betydelse för vården och rehabiliteringen av personer med ätsvårigheter till 

följd av stroke, upplevde sjuksköterskorna att endast en liten del gick fram till de 

sjuksköterskor som tog över arbetet efter utskrivning (Carlson et al., 2012). 
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DISKUSSION  

 

Resultatdiskussion  

 

Syftet med denna litteraturöversikt var att belysa sjuksköterskans beskrivna upplevelser 

och erfarenheter av utförda omvårdnadshandlingar till personer som drabbats av en stroke. 

Två frågeställningar fanns, varav den ena syftade till att beskriva sjuksköterskans 

upplevelse av hur hälsa och livskvalitet kan påverkas hos strokedrabbade personer. Den 

andra frågeställningen syftade till att beskriva sjuksköterskans tillämpning av 

personcentrerad omvårdnad hos personer som drabbats av en stroke.  

 

Huvudfynd i denna litteraturöversikt var att sjuksköterskorna i flertalet studier upplevde 

och erfor att personcentrerad omvårdnad var en väsentlig del vid utförandet av 

omvårdnadshandlingar vid stroke. Sjuksköterskorna upplevde och erfor att en 

personcentrerad omvårdnad gav förutsättningar till snabbare återhämtning, en effektivare 

rehabiliteringsprocess, tidigare utskrivning, förbättrad arbetsmiljö och stegrande 

yrkesstolthet. Dessa faktorer bidrog även till att öka den strokedrabbade personens 

livskvalitet och hälsa (Dimitrios & Gibbon, 2016; Dreyer, Angel, Langhorn, Blicher 

Pedersen & Aadal, 2016; Kvigne, Kirkevold & Gjengedal, 2005; Park & Han, 2010; 

Rosewilliam, Sintler, Pandyan, Skelton & Roskell, 2016; Struwe, Baernholdt, Noerholm & 

Lind, 2013; Westergren & Ohlsson, 2001). Resultatet visade att sjuksköterskan upplevde 

att det var viktigt att lära känna personen på djupet och förstå personens kognitiva, 

emotionella och fysiska behov. Detta gav möjlighet för sjuksköterskan att tillämpa en 

individanpassad omvårdnad (Park & Han, 2010; Struwe et al., 2012). Resultatet visade 

även att en personcentrerad kommunikation hade stor betydelse för att främja 

strokepatientens delaktighet för de strokepatienter som hade en nedsatt förmåga för 

kommunikation (McGilton et al., 2011).  

 

Fyndet om sjuksköterskans upplevelse av personcentrerad omvårdnad sammanfaller med 

Svensk sjuksköterskeförenings (2017) beskrivning om att personcentrerad omvårdnad är 

en av sjuksköterskans kärnkompetenser (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). Detta 

innebär att patient och närstående bemöts som unika personer med individuella resurser, 

förväntningar, värderingar och behov (McCance & McCormack, 2013; Svensk 

sjuksköterskeförening, 2017). Hedman (2014) och Starkweather (2010) menar att en 

personcentrerad omvårdnad stärker partnerskapet mellan patient och sjuksköterska, vilket 

ökar chansen till en ömsesidig respekt och öppenhet som sedan leder till en ökad 

delaktighet för patienten (Hedman, 2014; Starkweather, 2010). Tidigare studier visar att 

livskvaliteten hos personer som drabbats av en stroke påverkas av förlusten av 

kroppsfunktion, självständighet, ensamhet (Brajkovic et al., 2009; Khalid et al., 2016) och 

dysfagi (Pontes et al., 2017). Enligt Willman (2009) kan sjuksköterskan genom dennes 

omvårdnadshandlingar som att förmedla hopp, inge mening och ge vägledning öka 

personens upplevelse av kontroll, självrespekt och styrka. Detta kan resultera i att 

personens känsla av hopp och mening ökar som sedan leder till ett förhöjt välbefinnande, 

hälsa och livskvalitet (Willman, 2009).  

 

Några studier visade på brister i tillämpningen av personcentrerad omvårdnad. Resultatet 

visade att flertalet av de sjuksköterskor som deltog i studien av Rosewilliam et al. (2016) 

upplevde att det saknades kunskap gällande stroke. De menade att en avsaknad av 

relevanta strategier gjorde att det upplevdes svårt för sjuksköterskan att arbeta utifrån ett 
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personcentrerat synsätt i omvårdnaden. Sjuksköterskan kunde exempelvis uppleva en 

avsaknad av kunskap att kommunicera med en person som drabbats av nedsatt 

kommunikationsförmåga till följd av sin stroke, vilket påverkade personens delaktighet 

negativt. Sjuksköterskan kunde ibland missuppfatta personens känsloyttringar såsom 

frustration, som en kognitiv svikt och demenssjukdom (McGilton et al., 2011; Rosewilliam 

et al., 2016). Sjuksköterskor som deltog i Park och Hans (2010) studie erfor att sjukhusets 

strokevård ofta utgick från den första inledande bedömningen och att det var sällsynt att en 

uppföljning gjordes av denna med att kontinuerligt göra nya bedömningar. 

Sjuksköterskorna i studien erfor därmed att det fanns möjligheter att förbättra den 

personcentrerade omvårdnaden genom att utvärdera personens status, hälsotillstånd och 

behov regelbundet (Park & Han, 2010).  

 

Nedsatt kommunikationsförmåga är en vanlig komplikation till stroke (Carlsson, 2009) 

som inte bör påverka patientens grad av delaktighet. Eftersom personcentrerad omvårdnad 

är en av sjuksköterskans kärnkompetenser, ställer vi oss frågande till att den 

strokedrabbades nedsatta kommunikationsförmåga inte behandlades personcentrerat med 

alternativa kommunikationsvägar såsom bilder eller kroppsspråk, något som Carlsson 

(2012), Hedman (2014) och McGilton et al. (2011) styrker. Vi betonar också betydelsen av 

att hälso- och sjukvårdspersonal, däribland sjuksköterskan, ska vara medveten om att en 

känsloyttring från en strokepatient inte nödvändigtvis är en komplikation till sjukdomen 

utan att det däremot kan vara en reaktion på rådande situation (McGilton et al., 2011) och 

rehabilitering (Barecca & Wilkins, 2008). Detta visar att sjuksköterskan ibland inte ser 

personen ur ett helhetsperspektiv, utan fokuserar på sjukdomen och uppfattar personens 

känsloyttringar som symtom. Därav är det viktigt att ha ett holistiskt- och personcentrerat 

synsätt vid omvårdnaden av strokepatienter, där människan ses som en unik individ och ur 

ett helhetsperspektiv utifrån fysiska, psykiska och andliga faktorer, vilket styrks av 

Langius-Eklöf (2009), Svensk sjuksköterskeförening (2017) och Willman (2009).  

Tillämpning av ett holistiskt och personcentrerat perspektiv kan således främja delaktighet, 

självständighet, förståelse, egenvård, ökad livskvalitet och hälsa, något som även Hedman 

(2014), Starkweather (2010) och Svensk sjuksköterskeförening (2017) beskriver. Dessa 

faktorer skulle vidare kunna öka personens möjligheter till ett mer självständigt liv i 

hemmet efter utskrivning, vilket även betonas i studien av Kvigne et al. (2005).  

 

Sammanfattningsvis kan vi se att om sjuksköterskan innehar en kompetens inom 

personcentrerad omvårdnad och använder dessa i de omvårdnadshandlingar som utförs hos 

personer med stroke, kan detta främja självständighet, hälsa och livskvalitet inte bara under 

sjukhusvistelsen utan även i det liv som väntar i framtiden. 

 

Metoddiskussion   

 

För att besvara syftet föll valet av metod på en allmän litteraturöversikt, vilket är den 

metod som används för att beskriva hur kunskapsläget ser ut inom det intresseområde som 

valts (Forsberg & Wengström, 2016; Friberg, 2012).  En svaghet med en allmän 

litteraturöversikt var att de artiklar som studerats kan ha valts ut för att vi känner till dem 

och för att de stödjer våra egna åsikter som enligt Rosén (2012) kan ge en förvrängd bild 

av de verkliga förhållandena.  En intervjustudie skulle kunna tillämpats då denna metod 

hade bidragit med en djupare inblick i personens erfarenheter av ett fenomen (Henricson & 

Billhult, 2012), som i detta fall var sjuksköterskans upplevelser och erfarenheter av utförda 

omvårdnadshandlingar vid stroke. En litteraturöversikt gav således möjligheten till att 
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överblicka ett större område, med fler länder och fler sjuksköterskor, vilket vi ansåg var en 

styrka för studien.  
  

Svårigheter uppstod i att finna artiklar som besvarade syftet, där Friberg (2012) beskriver 

att det måste finnas publicerad litteratur tillgänglig vid en allmän litteraturöversikt. 

Svårigheterna i att finna artiklar föranledde till att syftet fick omformuleras flertalet gånger 

under processen, vilket också ledde till att stora delar av litteraturöversikten fick 

omarbetas. Konsultation med Sophiahemmet högskolas bibliotek gjordes för att få 

utbildning i artikelsökning, hjälp och stöd. Dock hade även bibliotekets personal 

svårigheter att hitta artiklar som behandlade litteraturöversiktens syfte och 

frågeställningar.  Initialt gjordes valet gjordes att endast inkludera artiklar publicerade de 

senaste tio åren i rekommendation från Forsberg och Wengström (2016) samt Karlsson 

(2012) som skriver att en litteraturöversikt ska huvudsakligen utgöras av forskning som är 

intressant just nu. På grund av bristen på artiklar som besvarade syfte och frågeställning 

inkluderades dock artiklar som publicerats från 2001 och framåt. Vår motivering till 

beslutet att inkludera artiklar äldre än tio år var att viktiga fynd kunde ha missats från äldre 

forskning. Många av de artiklar som påträffades var främst inriktade mot anhörigas eller 

närståendes perspektiv och upplevelser, vilket ej besvarade syfte och frågeställning i denna 

litteraturöversikt. Ämnesordet “Continuity of patient care” utgår inte från syftet då det 

lades till senare i processen för att finna fler forskningsartiklar. 

 

Inkluderade forskningsartiklar var främst av kvalitativ design och ett fåtal artiklar var av 

retrospektiv och kvantitativ design. Med tanke på syftet till litteraturöversikten var det 

logiskt att de flesta inkluderade artiklar var av kvalitativ design, som Rosén (2012) menar 

ofta faller sig naturligt utifrån syftets formulering. Enligt Rosén (2012) bör en 

litteraturöversikt helst fokusera på en utav metoderna beroende på vilket syfte som ska 

besvaras. Endast en inkluderad forskningsartikel var av en randomiserad kontrollerad 

design. Då dessa studier har ett högt bevisvärde och leder till säkra slutsatser (Forsberg och 

Wengström, 2016; Rosén, 2012) hade fler av dessa varit önskvärt. Alla vetenskapliga 

artiklar som inkluderades i studien var granskade av en etisk kommitté och var peer-

reviewed, som enligt Polit och Beck (2012) kvalitetssäkrar forskningen. 

 

Initialt inkluderades endast artiklar som utförts i länder inom Europa, då en önskan fanns 

att förutsättningarna gällande hälsoekonomi och vårdmiljö, skulle vara snarlika. Detta 

kriterium valdes senare bort eftersom det finns inbördes skillnader även inom Europa. 

Istället genomfördes globala sökningar. Vi ville även bara inkludera artiklar som beskrev 

äldre personer över 65 år som drabbats av stroke. Detta inklusionskriterium ändrades 

senare till att endast behandla vuxna människor över 18 år, då vi ansåg att stroke är en 

sjukdom som kan drabba alla åldersgrupper. En strävan fanns att uppnå en så hög kvalitet 

som möjligt i denna litteraturöversikt. Därför togs ett gemensamt beslut att endast 

inkludera forskningsartiklar av medel till hög kvalitet. De artiklar som exkluderades hade 

ofta en bristfällig metod- och resultatbeskrivning eller saknade forskningsetiska 

överväganden, vilket försämrade kvaliteten och tillförlitligheten.  

 

Av de 15 forskningsartiklar som inkluderades i litteraturöversikten var fem stycken från 

Sverige, vilket ökar tillämpbarheten i litteraturöversiktens resultat då artiklarna behandlade 

liknande socioekonomisk kultur. Generaliserbarheten ökades då även forskningsartiklar 

från andra länder inkluderades; Danmark, Norge, Storbritannien, Grekland, Korea och 

Kanada. För att få ett genusperspektiv fanns ett intresse att beskriva sjuksköterskans 
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upplevelser och erfarenheter av utförda omvårdnadshandlingar hos både män och kvinnor, 

vilket också ökade generaliserbarheten gällande kön (Polit & Beck, 2012).  

  

Vi anser oss ha goda kunskaper i det engelska språket men med reservation för eventuella 

syftningsfel, då engelska inte är vårt modersmål. Detta föranledde att lexikon användes vid 

behov under hela processen. 

 

Slutsats   

 

Sjuksköterskans beskrivna upplevelser och erfarenheter av omvårdnadshandlingar vid 

stroke betonade betydelsen av daglig omvårdnad och att skapa bra förutsättningar för 

personen för att främja hälsa och livskvalitet. Både på sjukhuset och vid en kommande 

utskrivning. Det var av stor vikt att stötta personen för att möjliggöra ett så självständigt liv 

som möjligt vid hemkomst. Sjuksköterskan upplevde sig ha en mycket viktig roll vid 

rehabiliteringen av patienterna. Enligt sjuksköterskorna var personcentrerad omvårdnad, 

motivation, undervisning och stöd väsentligt i arbetet med de strokedrabbade individerna. 

Av stor betydelse var även närståendekontakt och vårdkontinuitet. Sjuksköterskorna 

upplevde och erfor rollen i omvårdnaden av strokepatienter som ett stort och ansvarsfullt 

område. Samtidigt var det viktigt att få ett erkännande av kollegor, patienter och 

närstående. Det upplevdes som negativt av sjuksköterskorna att inte få uppskattning för 

den omvårdnad som utfördes inom strokevården. 

 

Fortsatta studier 

Vi anser att det finns en brist på forskning som betonar sjuksköterskans upplevelser och 

erfarenheter kring omvårdnadshandlingar hos strokepatienter. Det fanns flertalet 

forskningsresultat som redovisade hur den strokedrabbade personen upplevde 

omvårdnaden samt upplevelser ur anhörigperspektiv men det saknades forskning på hur 

sjuksköterskan upplever arbetet med att främja hälsa och livskvalitet hos strokedrabbade 

personer. Vi tror att forskning behöver utökas gällande sjuksköterskans förutsättningar och 

kunskap vad gäller personcentrerade omvårdnadshandlingar i samband med stroke. 

 

Klinisk tillämpbarhet 

Förhoppningen är att denna allmänna litteraturöversikt kommer att öka kunskapen och 

förståelsen för de sjuksköterskor och övrig hälso- och sjukvårdpersonal som kommer i 

kontakt med strokepatienter. Resultatet och efterföljande diskussion visar på att 

personcentrerad omvårdnad är en väsentlig del i mötet med strokedrabbade personer och 

att den ibland inte tillämpas optimalt. Resultatet visade även att individanpassning, 

uppföljning och vårdkontinuitet har betydelse hos personer som drabbats av en stroke. Vår 

förhoppning är att denna litteraturöversikt kan bidra med förståelse för vikten av 

personcentrerade omvårdnadshandlingar så att personer som överlevt stroke kan få bästa 

möjliga återhämtning, omvårdnad, hälsa samt livskvalitet. 
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BILAGA A 

Sophiahemmet Högskolas bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering samt kvalitet avseende studier med kvantitativ och kvalitativ metodansats, 

modifierad utifrån Berg, Dencker och Skärsäter (1999) och Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011). 

KOD OCH KLASSIFICERING                                                    VETENSKAPLIG KVALITET 
 I = Hög kvalitet II = 

Medel 

III = Låg kvalitet 

Randomiserad kontrollerad studie/Randomised 

controlled trial (RCT) är prospektiv och innebär 

jämförelse mellan en kontrollgrupp och en eller 

flera experimentgrupper. 

Större välplanerad och välgenomförd multicenterstudie med 

adekvat beskrivning av protokoll, material och metoder inklusive 

behandlingsteknik. Antalet patienter/deltagare tillräckligt stort 

för att besvara frågeställningen. 

Adekvata statistiska metoder. 

 

 

 

* 

Randomiserad studie med få patienter/deltagare och/eller 

för många delstudier, vilket ger otillräcklig statistisk 

styrka. Bristfälligt antal patienter/deltagare, otillräckligt 

beskrivet eller stort bortfall.  

Klinisk kontrollerad studie/Clinical controlled 

trial (CCT) är prospektiv och innebär jämförelse 

mellan kontrollgrupp och en eller flera 

experimentgrupper. Är inte randomiserad. 

Välplanerad och välgenomförd studie med adekvat beskrivning 

av protokoll, material och metoder inklusive behandlingsteknik. 

Antalet patienter/deltagare tillräckligt stort för att besvara 

frågeställningen. Adekvata statistiska metoder. 

 

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden otillräckligt 

beskriven, brister i genomförande och tveksamma 

statistiska metoder. 

Icke- kontrollerad studie (P) är prospektiv men 

utan relevant och samtida kontrollgrupp. 

Väldefinierad frågeställning, tillräckligt antal patienter/deltagare 

och adekvata statistiska metoder. 

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden otillräckligt 

beskriven, brister i genomförande och tveksamma 

statistiska metoder. 

Retrospektiv studie (R) är en analys av historiskt 

material som relateras till något som redan har 

inträffat, exempelvis journalhandlingar.  

Antal patienter/deltagare tillräckligt stort för att besvara 

frågeställningen. Väl planerad och väl genomförd studie med 

adekvat beskrivning av protokoll, material och metoder.  

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden otillräckligt 

beskriven, brister i genomförande och tveksamma 

statistiska metoder. 

Kvalitativ studie (K) är vanligen en undersökning 

där avsikten är att studera fenomen eller tolka 

mening, upplevelser och erfarenheter utifrån de 

utforskades perspektiv. Avsikten kan också vara 

att utveckla begrepp och begreppsmässiga 

strukturer (teorier och modeller). 

 

Klart beskriven kontext (sammanhang). Motiverat urval. 

Välbeskriven urvals-process; datainsamlingsmetod, 

transkriberingsprocess och analysmetod. Beskrivna 

tillförlitlighets/ reliabilitetshänsyn. Interaktionen mellan data och 

tolkning påvisas. Metodkritik. 

 

 

* 

Dåligt/vagt formulerad frågeställning. 

Patient/deltagargruppen för otillräckligt beskriven. 

Metod/analys ej tillräckligt beskriven. Bristfällig 

resultatredovisning. 

 
* Några av kriterierna utifrån I = Hög kvalitetet är inte uppfyllda men den vetenskapliga kvaliten värderas högre än III = Låg kvalitet. 

 



II 

 

 

 Matris över inkluderade artiklar  

 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 

 

Författare 

År  

Land  

 

Titel Syfte Metod  

 

Deltagare 

 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Barreca S, 
Wilkins S. 

2008 
Kanada 

 

Experiences of nurses 

working in a stroke 

rehabilitation unit 

Syftet med studien var 

att utforska 

uppfattningar, 

övertygelser och 

känslor hos en grupp 

sjuksköterskor i deras 

omvårdnadsarbete med 

strokerehabilitering. 

Design: Hermeneutisk, 

fenomenologisk intervjustudie. 
Urval: Sjuksköterskor på en 

strokerehabiliterings-avdelning i 

Kanada. 
Datainsamling: Intervjuer 

genomfördes med sjuksköterskorna 

om hur de upplevde omvårdnaden av 

strokepatienter och vilka nyckelroller 

som fanns 
Dataanalys: Tematisk analys 
 

49 
(41) 

 

Sjuksköterskornas erfor att de trivdes 

med att ge denna typ av omvårdnad och 

kände att rollen var viktig för 

rehabiliteringsprocessen. 

K 

I 
 

Bennett B 
2016 

England 
 

A culture of caring: 

how nurses promote 

emotional wellbeing 

and aid recovery 

following a stroke 

Syftet var att undersöka 

sjuksköterskans 

kunskap och metoder 

till att förbättra 

emotionell hälsa till 

följd av stroke. 

Design: Kvalitativ metod 
Urval: Akut- och 

rehabiliteringsavdelningar i norra 

England. 
Datainsamling: Observationer, 

semistrukturerade intervjuer och 

patientjournaler användes. 
Dataanalys: Tematisk analys 
 

41 
(2) 

 

Baserat på sjuksköterskans erfarenheter 

visade resultatet att en god relation 

mellan patient, anhörig och 

sjuksköterskan främjade en positiv 

omvårdnadskultur, vilket förbättrade 

emotionell hälsa i rehabiliteringen av 

stroke. 

K 

I 
 

BILAGA B 



II 

 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 

Författare 

År  

Land  

 

Titel Syfte Metod  

 

Deltagare 

 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Brady MC, 

Jamleson K, Bugge 

C, Hagen S, 

McClurg D, 

Chalmers C, 

Langhorne P 
2016 

Storbritannien 
 

Caring for continence 

in stroke care 

settings: a qualitative 

study of patients’ and 

staff perspectives on 

the implementation of 

a new continence 

care intervention 

Syftet var att undersöka 

patienternas och 

sjuksköterskornas 

perspektiv i att 

implementera en 

omvårdnadsplan för 

inkontinens efter 

stroke. 

Design: Kvalitativ metod 
Urval: Blandning mellan 

akutavdelning och 

strokerehabilitering.  
Datainsamling: Semistrukturerad 

intervjumetod med patienter och 

sjuksköterskor.  
Dataanalys: Tematisk analys 
 

63 
(25) 

 

Resultatet visade att hälso- och 

sjukvårdspersonalens, däribland 

sjuksköterskans, perspektiv på 

omvårdnadshandlingar, beskrev sig ha 

varierande kunskap kring hur omvårdnaden 

skulle utformas kring inkontinensproblem 

till följd av stroke. De upplevde att ny 

kunskap främjade de omvårdnads-

handlingar som utfördes på enheten. 

K 

I 
 

Carlsson E, Ehnfors 

M, Ehrenberg A.  
2010 

Sverige 
 

Multidisciplinary 

recording and 

continuity of care 
for stroke patients 

with eating 

difficulties 
 

Syftet med studien var 

att belysa 

sjuksköterskornas 

erfarenhet av 

strokevården och 

dokumentationen av 

strokepatienter med 

ätsvårigheter. 

Design: Retrospektiv design  
Urval: Patientjournaler som innehöll 

anteckningar om strokerelaterade 

ätsvårigheter.  

Datainsamling: Utdrag gjordes av 

utvalda delar från journalerna. 

Förstaförfattaren samlade in all data 

som sammanfattades i ett 

revisionsprotokoll.  

Dataanalys: Tematisk analys.  
 

59 
(0) 

 

Resultatet visade att sjuksköterskorna erfor 

att det saknades detaljerade data om 

näringsstatus. Sjuksköterskorna erfor att 

vårdplanerna var få och ostrukturerade 

vilket påverkade omvårdnadens kvalitet 

och vårdkontinuiteten. 

R 

I 
 

Carlsson E, Ehnfors 

M, Eldh AC, 

Ehrenberg A. 
2012 

Sverige 
 

Accuracy and 

continuity in 

discharge information 

for patients with 

eating difficulties 

after stroke. 

Syftet med studien vara 

att beskriva 

dokumentationen av 

strokepatienter med 

ätsvårigheter och hur 

denna dokumentering 

uppfattades av 

sjuksköterskor inom 

den kommunala 

vården. 

Design: Prospektiv, deskriptiv studie. 
Urval: Patienter på en 

strokeavdelning, kommunala 

omsorgsboenden och 

rehabiliteringsavdelningar och 

hemsjukvårdsteam.  
Datainsamling: Patientobservationer, 

patientjournaler, bedömningsunderlag 

och intervjuer  
Dataanalys: Deduktiv innehållsanalys  
 

16 
(1) 

 

Studien visade att sjuksköterskorna 

uppfattade dokumentationens noggrannhet, 

kontinuitet och omfattning bristfällig 

gällande nutritionsrelaterad information 

hos strokepatienter. 

CCT 

K 

I 

 

 



II 

 

 
 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 

 

 

Författare 

År  

Land  

 

Titel Syfte Metod  

 

Deltagare 

 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Dreyer P, 

Angel S, 

Langhorn L, 

Pedersen 

B.B, Aadal 

L. 
2016 

Danmark 
 

Nursing roles 

and functions 

in the acute 

and subacute 

rehabilitation 

of patients 

with stroke: 

going all in for 

the patient. 

Att beskriva 

sjuksköterskans roll och 

funktion i 

strokerehabilitering på 

sjukhus. 

Design: Kvalitativ studie med en fenomenologisk 

ansats.  
Urval: Sjuksköterskor på avdelning för 

strokerehabilitering Datainsamling: Randomiserat 

utvalda sjuksköterskor från tre olika 

sjukhus.  Semistrukturerad intervjumetod 

användes. 

Dataanalys: Strukturerad analys 
 

19 
(0) 

 

Studiens resultat visar att det var av stor 

vikt att sjuksköterskan upplevde ansvar att 

lära känna strokepatienten som en person 

för att kunna tillgodose personens 

grundläggande behov, vilket innebar att 

alltid inkludera anhöriga i omvårdnaden. 

K 

I 
 

Kumlien S, 

Axelsson K. 
2002 

Sverige 
 

Stroke patients 

in nursing 

homes: eating, 

feeding, 

nutrition 
and related 

care. 
 

Syftet med denna studie 

var att utforska ätande, 

näring och omvårdnad 

hos 

strokepatienter på 

omsorgsboende utifrån 

sjuksköterskornas 

bedömningar. 

Design: Kvalitativ  
Urval: Patienter och sjuksköterskor på kommunala 

omsorgsboenden i Stockholms län. 
Datainsamling: Intervjuer med sjuksköterskor, 

genomgång av patientjournaler och information 

från bedömningsinstrument.  
Dataanalys: Tematisk analys 
 

70 
(0) 

 

Resultaten visade att tillämpning av 

specifika omvårdnadshandlingar hos 

patienter med ätsvårigheter till följd av 

stroke var viktiga insatser enligt 

sjuksköterskornas erfarenheter. 

K 

I 
 

Kvigne K, 

Kirkevold 

M, 

Gjengedal E 
2005 
Norge 

 

The nature of 

nursing care 

and 

rehabilitation 

of female 

stroke 

survivors: the 

perspective of 

hospital 

nurses. 

Studiens syfte var att 

undersöka omvårdnaden 

och rehabiliteringen hos 

kvinnor som överlevt 

stroke ur sjuksköterskans 

perspektiv. 

Design: Fenomenologisk design med ett 

feministiskt perspektiv.  
Urval: Sjuksköterskor med varierande erfarenhet 

av strokerehabilitering. 
Datainsamling: Semi-strukturerade, intervjuer med 

sjuksköterskor och kvinnliga strokepatienter.  
Dataanalys: Data analyserades enligt Giorgis 

(1985) fenomenologiska metod och tematisk 

analys. 
 

14 
(0) 

 

Resultatet visade att sjuksköterskan erfor 

att omvårdnadens fokus främst låg på att 

förbättra kroppsfunktion och praktiska 

förmågor. Sjuksköterskan upplevde inte att 

patientens omvårdnad var annorlunda för 

att deltagarna var kvinnor.   

K 

II 
 



II 

 

 
 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 

 

 

Författare 

År  

Land  

 

Titel Syfte Metod  

 

Deltagare 

 

Resultat Typ 

Kvalitet 

McGilton K, 

Sorin-Peters 

R, Sidani S, 

Rochon E, 

Boscart V, 

Fox M 
2010 

Canada  

Focus on 

communication: 

increasing the 

opportunity for 

successful staff-

patient 

interactions. 

Målet för studien var att 

identifiera personalens 

uppfattning kring 

åtgärder samt att 

undersöka förändring i 

sjuksköterskans kunskap 

och attityd gentemot 

kommunikationen av 

patienten. 

Design: Kvalitativ och kvantitativ metod. 
Urval: Strokepatienter och ansvariga 

sjuksköterskor på strokeavdelning.  
Datainsamling: Enkäter. Sedan följde en 

workshop där sjuksköterska-patient interaktioner 

observerades.  

Dataanalys: Deskriptiv statistisk analys. 
 

60 
(12) 

 

Resultatet visade att sjuksköterskan 

upplevde svårigheter i att kommunicera 

med strokedrabbade personer på grund av 

kunskapsbrist om tillståndet. Hälso- och 

sjukvårdspersonalen, däribland 

sjuksköterskan, uppmärksammade behovet 

av personcentrerad kommunikation i 

vården av personer som drabbats av en 

stroke. 

CCT 

K 

I 
 

Park Y-H, 
Han H-R. 

2010 
Korea 

 

Nurses’ 

perceptions and 

experiences at 

daycare for 

elderly 
with stroke. 

 

Studien syftar till att 

beskriva koreanska 

sjuksköterskors 

uppfattning om 

omvårdnadshandlingar 

av äldre strokepatienter 

och deras 

arbetserfarenheter av 

denna patientgrupp och 

deras familjer. 

Design: Blandad metod. Deskriptiv 

tvärsnittsstudie. 
Urval: Koreanska sjuksköterskor specialiserade på 

stroke. 
Datainsamling: Enkäter och gruppintervjuer. 
Dataanalys: Beskrivande statistisk analys och 

tematisk analys 

70 
(26) 

 

Resultatet visade att sjuksköterskorna 

uppfattade och erfor att 

specialistkompetens inom omvårdnad, 

funktionell återhämtning och allmän 

hälsorådgivning som de viktigaste 

omvårdnadsområdena. Detta resulterade i 

olika teman: att kunna erbjuda patienterna 

samma vårdstandard, arbetsrelationer och 

arbetsfördelning, brist på korrekt 

utbildning samt behov av kvalitetskontroll. 

K 

II 
 

Renjö Å, 

Danielson 

E, von Post, 

I.  
2012 

Sverige 
 

The unexpected 

force of acute 

stroke leading 

to patients´ 

sudden death as 

described by 

nurses. 

Målet för studien var att 

beskriva hur 

sjuksköterskans 

upplevelse av döende 

strokepatienter, när 

patienten drabbades av 

akut stroke och inte 

kunde räddas. 

Design: Hermeneutisk design  
Urval: Sjuksköterskor som arbetar på 

strokeenheter  
Datainsamling: Intervjuer med sjuksköterskorna 
Dataanalys: Tematisk analys 
 

10 
(0) 

 

Studiens resultat visade att 

sjuksköterskorna upplevde att 

strokevården innebär en stor utmaning där 

de ställs inför många krävande situationer. 

K 

II 
 



II 

 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 

Författare 

År  

Land  

 

Titel Syfte Metod  

 

Deltagare 

 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Rosewilliam S, 

Sintler C, 

Pandyan AD, 

Skelton J, 

Roskell CA. 
2016 

England 

Is the practice of 

goal-setting for 

patients in acute 

stroke care 

patient-centered 

and what factors 

influence this? A 

qualitative study. 

Undersöka om mål-

sättningen för rehabilitering-

en hos strokepatienter var 

personcentrerade samt 

identifiera faktorer som 

påverkar tillämpningen av 

personcentrerad omvårdnad. 

Design: Kvalitativ studie 
Urval: På en strokeavdelning på ett 

universitetssjukhus i England.  
Datainsamling: Semi-strukturerade 

intervjuer  
Dataanalys: Tematisk analys 
 

14 
(5) 

 

Resultatet visade att personcentrerad 

omvårdnad inte tillämpades konsekvent. 

Upplevelsen om personcentrerad 

omvårdnad överensstämde inte helt mellan 

patienter och hälso-sjukvårdspersonal, 

däribland sjuksköterskan, gällande 

inställning, kommunikation och 

målprioritering. 

K 

II 
 

Struwe JH, 

Baernholdt M, 

Noerholm V, 

Lind J.  
2013 

Danmark 
 

How is nursing 

care for stroke 

patients 

organized? 

Nurses’ views on 

best practices. 

Att beskriva sjuksköterskans 

bild av hur man organiserar 

omvårdnad av 

strokepatienter. 

Design: Kvalitativ studie.  
Urval: Sjuksköterskor från 

akut/semiakut strokeavdelning & 

strokerehabilitering. Datainsamling: 

Gruppintervjuer och enskilda intervjuer 

genomfördes. Dataanalys: Conventional 

content analysis och tematisk analys. 
 

24 
(0) 

 

Resultatet kom fram till fem stycken 

huvudteman, varav några beskrev hur 

sjuksköterskan uppfattade att fokus på 

kvalitet i omvårdnaden, att visa 

engagemang och ansvar i omvårdnaden av 

strokepatienten var viktigt. 

K 

I 
 

Theofanidis D, 

Gibbon B 
2016 

Grekland  

Exploring the 

experiences of 

nurses and 

doctors involved 

in stroke care: a 

qualitative study 

Att beskriva strokevården i 

Grekland och undersöka 

sjuksköterskans kunskap, 

skicklighet och attityd 

gentemot omvårdnaden och 

ledarskap vid stroke. 

Design: Deskriptiv kvalitativ metod 
Urval: Hälso- och sjukvårdspersonal 

inom strokevård.  
Datainsamling: Semistrukturerade 

intervjuer. Dataanalys: Tematisk analys 
 

21 
(0) 

 

Resultatet visade bland annat att 

sjuksköterskorna erfor den grundläggande 

omvårdnaden som mest väsentlig inom 

strokevården. 

K 

I 
 

Westergren A, 

Ohlsson O, 

Rahm Hallberg 

I. 

2001 

Sverige 

 

Eating 

difficulties, 

complications and 

nursing 

interventions 

during a period of 

three months after 

a stroke. 

Studien syftade till att 

beskriva ätsvårigheter och 

omvårdnadshandlingar vid 

stroke 

Design: Blandad kvalitativ/kvantitativ  

Urval: Sjukhus som saknade 

strokeenhet och generell standard för att 

identifiera stroke. Datainsamling: 

Intervjuer med sjuksköterskor och 

patienter, screening, observationer av 

strokepatienter. Dataanalys: Friedmans 

test  

 

57 

(0) 

 

Resultatet beskrev sjuksköterskans 

erfarenheter av de omvårdnadshandlingar 

som utförs i samband med ätsvårigheter till 

följd av stroke. 

CCT 

K 

I 

 


