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SAMMANFATTNING 

 

Bakgrund 

Stroke är en vanlig sjukdom och är en av de vanligaste orsakerna till död i Sverige. Stroke 

är något som sker neurologiskt och kan leda till förlamning och andra problem. Hopp är 

något som kan leda till positiva konsekvenser hos patienter, uppgiftspecifik träning och 

emotionellt stöd kan leda till positiva konsekvenser hos patienterna. 

 

Syfte 

Syftet är att beskriva betydelsen av hopp hos personer som genomgått stroke och ur 

anhörigas perspektiv 

 

Metod 

Litteraturöversikt, där databaserna PubMed och Cinahl har använts, artiklar med patienter 

som haft stroke och anhöriga har inkluderats. Tio artiklar har sökts fram med hjälp av 

databaserna och delats upp i olika kategorier beroende på begrepp i artiklarna.  

 

Resultat 

Begreppet hopp förekommer vid återhämtning efter stroke, rehabilitering och olika 

aktiviteter har betydelse för hopp om att gå vidare i livet. Vårdpersonal har en viktig roll 

när det kommer till att inge hopp till patienterna och även familjemedlemmarna behöver 

stöd och hopp så att de kan fokusera på sin familjemedlem. Holistiska metoder har en 

positiv inverkan på hopp om att bli bättre hos patienterna och innebär att man sett på hela 

hälsan, dvs helheten. 

 

Slutsats 

Emotionella, existentiella faktorer, rehabilitering, vårdpersonal och familjemedlemmar är 

viktiga begrepp som förekommer inom det här området och har en inverkan på patienter 

med stroke. 

 

Nyckelord: Familjemedlemmar, hopp, rehabilitering, stroke, återhämtning 

  



 

 

ABSTRACT 

 

Background 

Stroke is a common disease and one of the most common reasons for death in Sweden. It is 

a neurological disorder and can lead to disability and other problems. Hope is a something 

that can lead to positive consequences, specific training, rehabilitation and emotional 

support can lead to better outcomes. 

 

Aim 

Describe the meaning of hope among patients that have been through stroke and their 

family members and relatives. 

 

Method 

Literature review, where the databases PubMed and Cinahl were used, articles with 

strokepatients and their relatives and families were included, the articles have been divided 

into different categories. 

 

 

Results 

Hope is the most important factor when it comes to recovery, rehabilitation affect the hope, 

health care workers also plays an important role and family members also need support and 

hope to be able to focus on their family member. 

Holistic methods have a positive effect on the wellbeing and the hope to become better. 

 

Conclusions 

Emotional, existential factors, rehabilitation, nursing staff and family members have an 

important role and impact on patients with stroke and their care. 

 

Keywords: Family members, hope, rehabilitation, stroke, recovery 
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INLEDNING 

Stroke är en av vår tids stora folksjukdomar i Sverige och är en av de vanligaste orsakerna 

till död och funktionsnedsättning som drabbar både kvinnor och män. Sjukdomen kräver 

långa vårdtider och innebär förändringar både av fysisk, psykisk, sociala och emotionella 

aspekter i patientens och närståendes liv. I sjuksköterskans ansvarsområde ingår det att 

kunna uppmärksamma och möta patientens sjukdomsupplevelse för att ge stöd och hopp. 

Därav är det av stor vikt och intresse att med denna studie kunna belysa vad som inger 

hopp till patienten med stroke och med ökad kunskap och förståelse kunna ge en bättre och 

mer individanpassad omvårdnad. 

 

BAKGRUND 

Stroke 

Stroke eller slaganfall är enligt Världshälsoorganisationen,World Health Organisation 

(2019), orsakat av att blodförsörjningen avbryts till hjärnan, oftast på grund av att blodkärl 

brister eller blockeras. Det leder till skada i hjärnan och en allvarlig stroke kan leda till 

döden (World Health Organization, 2019). Det är den vanligaste neurologiska handikapp i 

Sverige och drabbar 25000 svenskar årligen och totalt runt om i världen, mer än 10 

miljoner människor drabbas av det årligen (Gillen, 2010). 

 

Definitionen av stroke är enligt Medin (2010) en fokal eller global störning av  

hjärnfunktionen som varar i mer än 24 timmar eller till döden. De olika typerna är 

ischemisk stroke, hemorragisk stroke och subaraknoidal. Begränsningen av blodtillgång till 

hjärnan kan leda till förlamning i motoriska, sensoriska och kognitiva funktioner. Den mest 

vanliga symtomen är svaghet eller förlamning. Problem med kognitiva funktioner är 

medvetande, svårighet att gå, tala, illamående och yrsel (Medin, 2010). Stroke är en 

sjukdom som går att lindra, kända riskfaktorer är hypertension, rökning, övervikt, diabetes, 

stillasittande livsstil, höga halter av fibrinogen i serum och preventivmedel med höga 

halter av östrogen (Gillen, 2010). 

 

Stroke är något som sker neurologiskt och kan förändra någons liv på några sekunder. 

Konsekvenserna kan vara handikapp som förlamning, svaghet, minnessvårighet, visuella 

problem och svårt att kommunicera (Cross & Schneider, 2010).  

 

Vid en stroke bedöms patientens hälsotillstånd genom att skapa en förståelse av etiologin, 

trombolys, kontrollera och upprätthålla fysiologiska parametrar som blodtryck, syre och 

prevention och tidig upptäckt av neurologiska komplikationer (Harwood, Huwez, & Good, 

2011). De första dagarna ska andning, luftvägar och cirkulationen kontrolleras och 

patienten ska skickas på datortomografi. Olika former av rehabilitering för patienterna är 

träning av sväljförmåga, funktion av nedre och övre extremiteter, sömn, kommunikation 

och aktiviteter i dagliga livet som duscha och laga mat. Det bör ske i samarbete med olika 

professioner och mål bör sättas (Harwood et al., 2011).  

 

Stroke påverkar aktiviteter i det dagliga livet och studier visar att patienter som drabbas av 

det fortfarande känner restriktioner vid olika aktiviteter, fem år efter och det har även 

påvisats att det fokuseras mer på funktionell rehabilitering än psykologisk (Skoglund et al., 

2019). I en svensk studie av av Skoglund, Westerlind, Persson och, Sunnerhagen (2019) 

har uppföljning gjorts hos patienter med stroke upp till sex år efter stroken, där de har 
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använt Stroke Impact Scale (SIS) för att undersöka viktiga faktorer och förändringar som 

påverkat patienterna under den här sex års perioden. De största problemen framkom efter 

fem år och var faktorer som emotion, styrka och deltagande, den mest påverkade 

dimensionen efter ett år var handfunktionen och deltagande. Patienterna var mycket nöjda 

med autonomin inomhus, som att till exempel ta hand om sig själv som personen själv vill 

men efter fem år var patienterna mer missnöjda och tyckte att konsekvenserna var värre. 

Patienterna tyckte att emotion, styrka och deltagande hade blivit sämre och efter de här 

åren hade det sociala livet blivit sämre för de som hade det sämst ställt (Skoglund et al., 

2019). De dolda funktionshinder som uppkommer efter en stroke är mental trötthet, 

depression, minnessvårigheter, svårt att koncentrera sig, oro, irritabilitet, svårt att klara 

stress och lösa problem (Carlsson, Möller, & Blomstrand 2007). 

 

Aktiviteter och stöd för återhämtning 

Medicinsk support, rehabiliteringsprogram och andra som överlevt stroke påverkar 

återhämtning. Vid återhämtningen behövdes fortfarande ett socialt nätverk med support för 

att upprätthålla fortsatt återhämtning. Support kan vara sjukhusets personal, fysioterapeut, 

familj och vänner. Det är team som arbetar tillsammans för att motivera inspirera, vägleda 

och ta hand om patienterna (Cross & Schneider, 2010). Det är nödvändigt att förbättra livet 

efter en stroke hos patienter runt om i världen genom träning av aktiviteter i det vardagliga 

livet (Valkenborghs, Visser, Nilsson, Callister, & Vliet, 2019). Valkenborgh et al., (2019) 

beskriver att studier som pekar på att aerobisk träning påverkar välmående och 

livskvalitet.Träning har visat sig ha en positiv effekt på återhämtningen emotionellt även i 

den akuta fasen efter stroke (Valkenborgh et al., 2019). 

 

 Känslomässigt är det vanligt att patienter med stroke börjar känna sig depressiva och 

ändra deras beteende, intressera sig mindre för saker, tappa energi och svårt att koncentrera 

sig (Cahana-Amitay, 2011). En av anledningarna till det kan vara konsekvenserna av 

stroke som afasi, där patienter oftast blir arga eftersom att de får problem att kommunicera. 

Emotionella problem hos personer med afasi har olika effekter på förmågan att tala och 

återhämtningen (Cahana-Amitay et al., 2011). 

 

Träning är en progressiv metod som är meningsfullt för patienten eftersom att det leder till 

att de kan återuppta aktiviteter i det dagliga livet (Valkenborgh et al., 2019). Träning kan 

förbättra funktionen av den maximala graden av syreförbrukning under ansträngning. Efter 

att patienterna utfört den aerobiska träningen fick de börja med träning som var mer 

uppgiftsfokuserad som att äta med bestick, kamma håret, knacka, hälla upp vätska från en 

kopp till en annan, ta av och på jacka, tända och släcka ljuset. De som deltog i studien 

tyckte inte att det var särskilt ansträngande med aerobisk aktivitet och tyckte att det kunde 

ha varit mer intensivt (Valkenborgh et al., 2019). Patienter tyckte även att det var 

meningsfullt att utföra aktiviteter och att det var relevant för deras dagliga aktiviteter. 

Deltagarna ville även att träningspassen skulle vara längre eftersom att de skulle få ut mer 

av programmet då. Patienterna blev starkare och deras aktivitet i vardagliga livet ökade 

också. Att kombinera fysisk aktivitet och specifik träning är en möjlig metod att förbättra 

den motoriska funktionen hos patienter med stroke (Valkenborghs et al., 2019).  

 

 

Patienter fann det meningsfullt att utföra olika aktiviteter och sjuksköterskan kunde 

underlätta eller hjälpa till att mobilisera patienterna i det här fallet och följa upp patientens 

situation (Valkenborghs et al., 2019). 
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En studie av Bluvol och Ford-Gilboe (2004) visar att stroke är den fjärde vanligaste 

orsaken till död och en ledande orsak till långsiktig förlamning hos patienter. Det är 

nödvändigt att forska i hur familjer hanterar konsekvenserna av stroke och resultat som 

förlamning. Familjemedlemmar hade en viktig funktion inom själva rehabilitering av 

patient med betoning på information och undervisning (Harwood et al., 2011). 

 

Forskning enligt författarna Bluvol och Ford-Gilboe (2004) visar att familjen spelar en 

viktig roll hos patienter som kommit tillbaka från sjukhusen. Familjen var avgörande för 

om patienten skulle vara kvar på sjukhuset eller kunna komma hem. Förlamning hos 

patienten drabbar hela familjen, det sker fysiska, emotionella och psykiska ändringar hos 

familjen. Den upplevda belastningen som drabbar familjer på ett negativt sätt kan leda till 

positiva känslor när det kommer till deras roller och förmågan att lösa problem (Bluvol & 

Ford-Gilboe, 2004). 

 

Ett fenomen som har fått betydande uppmärksamhet i litteraturen för både patienten och 

familjer är hopp, en multidimensionell livskraft (Bluvol & Ford-Gilboe, 2004). Hopp är ett 

begrepp som ofta relateras till sjuksköterskans roll inom vården, sjuksköterskans roll är 

mycket viktig när det kommer till att inge hopp, eftersom att hopp är relaterat till vården 

menar Milton da Silva och Henricson (2010).   

 

Sjuksköterskan kan influencera patientens känsla av hopp genom kommunikation, vara 

positiv och tro, graden av hopp är relaterad till relationen med sjuksköterskan (Milton da 

Silva & Henricson 2010). 

 

Omvårdnad vid stroke 

Arbetet med patienter med stroke kan var mycket svårt för personal enligt Tutton et al., 

(2012). Sjuksköterskans uppgift är att hjälpa patienten att vilja att bli bättre men det kan 

vara svårt. Fokus är att hjälpa patienten till hur det var innan stroken eller hitta nya vägar 

att leva eller vara (Tutton et al., 2012). Sjuksköterskans ansvarsområde och profession 

vilar på en god värdegrund för att omvårdnaden ska upplevas som god av patienter, 

vårdare och närstående (Östlinder, Söderberg, Öhlén, 2007). Omvårdnad bedrivs på 

personnivå genom att personen stöds, guidning och aktiv hjälp med något. Hälsa och 

välbefinnande ska främjas med gott bemötande. Hälsa är en central målsättning och kan 

ses genom två perspektiv, det ena är att det är motsatsen till sjukdom och det andra är 

något filosofiskt där hälsa och ohälsa är varandras motsatser. Det holistiska begreppet 

betonar att patienten själv har förmågan att avgöra vad hälsa är för den egna personen och 

vården kan hjälpa till att främja hälsa. Mötet mellan patient och sjuksköterska är viktigt då 

den verkliga situationen kan delas och ömsesidig öppenhet finns. Det skapas en situation 

där patientens hälsa är beroende av att sjuksköterskan behärskar praktiska erfarenheter, har 

teoretisk kunskap och möjliggör patientens utveckling (Gedda & Snellman, 2009).  

 

 

Centrala värden i den omvårdnad som ingår i sjuksköterskans arbete och profession är 

bland annat upplevelse av hopp, det är mänskligt att uppleva hopp, det är något som finns 

närvarande hos människan men blir aktuellt under svåra förhållanden, exempelvis när man 

är svårt sjuk och har ont. Hopp är en drivkraft och övertygelse att det finns mening. 

Innehållet av hopp är önskan, vägran, längtan och innebär att inte ge upp (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2010). Vilket går att relatera till patienter som haft stroke (Tutton et 

al., 2012).  
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Definition upplevelse av hopp 

Caritas - teoretisk utgångspunkt 

Hopp från Erikssons teori som är caritativ, är att i olika vårdsituationer skapa de bästa 

möjligheterna, det innebär människogemenskap och förmedling av tro, hopp, kärlek, att 

ansa, lek och lärande. Det görs som olika slag av åtgärder eller uppgifter (Eriksson, 1990). 

Anledningen till att den här teoretiska utgångspunkten har valts är att det är en teori som är 

viktig med intressanta begrepp inom omvårdnaden och att det är viktigt att respektera den 

andra människan samt visa intresse i den andra människans utveckling. Diskussionen i det 

här arbetet är relaterad och utgår från den här teorin. Den går att relatera till den här 

uppsatsen eftersom att teorin betonar människogemenskap och förmedlan av hopp som är 

ett begrepp som är aktuellt i den här uppsatsen. 

 

 

Kommunikation och samhörighet med andra leder till mer hopp och mening med livet. En 

studie från äldreboenden i Norge har påvisat att patienterna känner sig mer utan hopp på 

äldreboenden jämfört med de som bor i övriga samhället. Det kan bero på att det finns mer 

depression på äldreboende, vilket beror på högre ålder, dödlighet, funktionnedsättning, 

svaghet och skörhet. Sjuksköterske-patient kontakten påverkar hopp och mening med livet, 

kommunikation kan underlätta patientens situation, men mer forskning behövs inom det 

här området. Det här är ett viktigt område eftersom att 31% av världens befolkning 

kommer att vara över 80 år, runt år 2050 (Haugan, 2014).  

 

Hopp är ett begrepp som är kopplat till självläkning, självförtroende, överlevnad, 

välmående, spiritualitet och livskvalitet (Cross & Schneider, 2010). 

 

I en studie (Hole, Stubbs, Roskell, & Soundy, 2014) där rehabilitering efter stroke 

undersöktes, är hopp relaterat till viljan att något skulle ske samt förväntningar. Det är en 

känsla att gå vidare från att vara beroende till oberoende av andra. Deltagarna hade höga 

förväntningar på deras rehabilitering och patienter ville inte ge upp hoppet, ett år efter 

stroke (Hole et al., 2014). Faith, Mayes, Pratt och Carter (2019) har beskrivit och evaluerat 

ungdomar med kroniska sjukdomar som har deltagit under sommarläger och tittat på om 

det ändrat deras hopp och attityd gentemot sjukdomen. Resultat från studien visar att det 

inte var några stora förändringar om hopp eller attityd gentemot sjukdom efter lägret och 

aktiviteterna. Det kan även vara så att känslan av hopp minskade för de som hade större 

hopp och förväntningar innan lägret och tvärtom för de som hade lägre hopp innan (Faith 

et al., 2019). 

 

 

Hopp kan betyda olika för olika personer, Donovan (2019) beskriver personcentrerad vård 

och hopp hos palliativa patienter i ett perioperativt skede. En av patienterna uttryckte att 

hoppet för den patienten var att operationen skulle låta henne slippa smärtan för att kunna 

njuta av ett liv med bra kvalitet och kunna vara med på hennes dotters bröllop. Den här 

patienten fördes senare till den perioperativa miljön med all hopp om bra resultat kopplat 

med ilska och orolighet inför operationen. Det är viktigt att sjuksköterskan skapar en bra 

relation med patienten och använder sig av personcentrerad omvårdnad speciellt i relation 

till deras hopp, eftersom att patienten befinner sig i ett känslosamt svår situation (Donovan, 

2019). 
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Det kan bli en utmaning att ha konversation med en patient som ska genomgå operation 

om deras hopp för att kunna erbjuda en personcentrerad omvårdnad. Erfarna 

sjuksköterskor förväntas ha den förmågan att kunna tala med palliativa patienter om deras 

hopp och främja hopp, men det är bra fråga om nyutexaminerade sjuksköterskor har 

samma förmåga (Donovan, 2019). 

 

 

Hopp är exempelvis en av de viktigaste aspekterna hos patienter med cancer. Fördelarna 

med hög nivå av hopp är bra humör, bättre fysisk hälsa, större förmåga att hantera 

sjukdomar, högre tolerans av smärta, bättre förmåga att hantera cancer, välmående och 

lägre grad av ilska och symtom av depression. Palliativa och andra patienter har samma 

nivå av hopp, men skillnaden är att hopp om olika saker. Nyutexaminerade sjuksköterskor 

kan lära sig att bemöta sådana patienter med hjälp av utbildning. Kunskap om hur 

sjuksköterskan kan stödja patienternas upplevelse av hopp kan bidra till en mer 

personcentrerad vård (Donovan, 2019). 

 

Problemformulering 

 

Stroke är en av vår tids stora neurologiska som drabbar både kvinnor och män. Sjukdomen 

kräver långa vårdtider och innebär förändringar både av fysisk, psykisk, sociala och 

emotionella aspekter i patientens och närståendes liv. Det är sjuksköterskan som är 

ansvarig för omvårdnaden, medverkar vid och genomför medicinska undersökningar och 

behandlingar samt samordnar omvårdnads- och rehabiliteringsinsatser. Som sjuksköterska 

ska risker för komplikationer bedömas samt planering av åtgärder för att motverka dessa 

ska utföras. Kunskap om stroke och dess följdverkningar behövs för att patienten ska 

känna sig trygga och kunna anpassa sig till den nya livssituationen. Det har visat sig att 

begreppet hopp kan  kopplas till patienter med stroke för att lättare återhämta sig efter en 

stroke. 

 

 

SYFTE 

 

Syftet är att belysa betydelsen av hopp hos patienter med stroke ur patientens och 

anhörigas perspektiv 

  

 

METOD 

Val av metod 

Metoden är en litteraturöversikt där resultat från olika studier har sammanfattats för att ge 

mer sammanfattat resultat. Studier har analyserats, nyckelfynden har identifierats, en 

sammanställning av resultaten har gjorts och jämförts med varandra och resultat har 

strukturerats utifrån kategorier som identifierats och betonats under analysen (Friberg, 

2017).  I den här litteraturöversikten har artiklar sökts fram och resultat som var relevanta 

presenterades genom uppdelning i kategorier. 
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Urvalskriterier 

Forskningsartiklarna som använts är vetenskapligt granskade, artiklar som använts är både 

kvantitativa och kvalitativa eftersom att ingen avgränsning görs i en litteraturöversikt 

(Friberg, 2017). 

 

 

Avgränsningar 

Avgränsningar har gjorts i arbetet och är att artiklarna skulle vara högst 20 år för att 

informationen inte skulle vara alltför inaktuell. Endast artiklar skrivna på engelska har 

tagits med. 

 

 

Inklusionskriterier  

Artiklarna som granskats, inkluderar patienter som har drabbats av stroke med fokus på 

begreppet hopp. Inklusionskriterier är patienter, kvinnor och män, i alla åldrar, som 

drabbats av stroke i Sverige eller internationellt. Artiklar ska vara högst 20 år, från år 1998 

och svara på syftet. Artiklar har valts ut från sökningens resultat och det som är gemensamt 

hos de här artiklarna är att begreppet hopp och stroke finns med.  

 

Exklusionskriterier  

Artiklar äldre än 1998, deltagare under 18 år. Artiklar som ej svarar upp mot syftet och 

litteraturöversikter valdes bort. Även icke-vetenskapliga artiklar och rapporter från 

utvecklingsprojekt exkluderades. 

 

Datainsamling 

Vid datainsamling har Cinahl och PubMed använts och tio artiklar har valts ut (Tabell 1). 

Sökord som har använts är Stroke patients och hope (Tabell 1).  Den booleska operatorn 

AND har använts i sökningarna, se tabell 1. Sökorden utgör själva grunden för 

litteraturöversikten (Forsberg & Wengström, 2016).  

 
Tabell 1. Databassökning 

 

Databas 

Datum 

Sökord Antal träffar Antal 

lästa 

abstrakt 

Antal 

lästa 

artiklar 

Antal 

inkluderade 

artiklar 

CINAHL 

190925 

Stroke patients 

and hope 

31 11 9 5 

CINAHL & 

PubMed 

191004 

Stroke and hope 105 14 11 5 

TOTALT     10 
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Kvalitetsgranskning 

Det är nödvändigt att göra en kvalitetsgranskning eftersom att texternas kvalitet måste 

bedömas för att arbetet ska hålla hög kvalitet, inte enbart resultatet granskas, det är även 

hur resultatet har kommit till och de teoretiska utgångspunkterna (Friberg, 2017). 

Artiklarna har kvalitetsgranskats med hjälp av Sophiahemmet Högskolas 

bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering samt kvalitet avseende studier med 

kvantitativ och kvalitativ metodansats, Bilaga A. Den är modifierad utifrån Berg, Dencker 

och Skärsäter (1999) och Willman, Bahtsevani, Nilsson och Sandström (2016). Artiklarna 

har granskats utifrån deras kvalitet som hög, medel eller låg. De har utifrån underlaget 

klassifierats beroende på om artikeln är Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk 

kontrollerad (CCT), Icke kontrollerad (P), Retrospektiv (R) eller kvalitativ studie. En 

studie av hög kvalitet är välplanerad och väl genomförd metod medan en studie av låg 

kvalitet är bristfällig med svagt formulerad frågeställning och otillräcklig metod. 

Artiklarna har kvalitetsgranskats genom läsning av artiklarna och sedan jämförelse med 

bedömningsunderlaget för att se vilken kvalitet artiklarna har, och vilka kriterier som 

artiklarna uppfyller. 

 

 

Dataanalys 

Data har analyserats genom att relevanta artiklar har valts ut, reflektion har skett kring 

artiklarna. De har sedan delats upp i gemensamma kategorier som går att se i resultatet 

(Friberg, 2017). Först gjordes sökningar med de tidigare nämda sökorden, sedan gick 

urvalet  till genom att abstrakt och artiklar lästs från sökningen och relevanta artiklar 

valdes ut från sökningarna och inkluderade artiklar har presenterats i en matris, Bilaga B. 

Artiklar med relevanta och liknande sökord delades sedan upp i olika kategorier som 

presenterats i resultatet. Kategorierna har blivit uppdelade genom läsning av artiklar och 

identifiering av liknande artiklar och resultat.   

Analysen är beroende av själva problemet och är riktad mot resultat i primärstudier och 

andra sammansättningar, komponenter och processer (Backman, 2008). 

De kategorier som framkom i analysen efter att ha granskats och jämfört texterna har 

sammanfattats och presenteras i resultatet (Friberg, 2017).  

 

  

Forskningsetiska överväganden 

Artiklar som har använts är vetenskapligt granskade samt forskningsetiska. Det innebär att 

de är av god kvalitet samt moraliskt acceptabla (Polit and Beck 2012). God forskningssed 

har använts i de artiklar som valts ut, vilket innebär att de artiklar som valts ut är artiklar 

som ansvarsfullt kan bidra till att utveckla samhället, att deltagare respekterats, 

tillförlitlighet, där kvaliteten har granskas. Andra överväganden är respekt för samhälle och 

miljö (All European Academies [ALLEA], 2018). Artiklarna som valts har granskats, är 

noggranna samt opartiska, följande områden är viktiga när det kommer till etiska 

överväganden, vilket har fokuserats på i den här översikten. De är vilka som har gjort 

arbetet, att alla författare har bidragit lika mycket till arbetet, att själva publikationen är bra 

och att artiklarna inte har publicerats flera olika gånger, eftersom att det kan påverka 

kliniska resultat. Plagiarism ska undvikas, vilket innebär användning av någon annans ord, 

bilder och idéer utan tillåtelse (Wager & Wiffen, 2011). 
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Artiklarna är tydliga och det är en viktig faktor, det ska finnas information om finansiering 

och konkurrens. Granskning av artiklar har även skett för att se att ingen information är 

vinklad och at informationen är riktig (Wager & Wiffen, 2011). 

 

 

RESULTAT 

Kategorierna som framkom är emotionella och existentiella faktorer, rehabilitering, 

vårdpersonalen och familjemedlemmarnas roller. 

 

 

Hoppets betydelse för emotionellt och existentiellt välbefinnande 

I artikeln skriven av Taule, Strand, Skouen och Råheim (2015) och Popovich, Fox och 

Bandagi (2007) nämns det att återhämtning från stroke påverkade patienterna mycket 

emotionellt och existentiellt, och det svåra var att leva med en ändrad kroppslig funktion, 

enligt patienternas perspektiv. I den här svåra situationen var hopp den viktigaste 

drivkraften hos patienterna. Negativa tankar kan ha uppkommit och patienterna behövde i 

många fall hjälp med att hantera de. Hoppet är mycket meningsfullt i den här situationen 

och är en motiverande faktor vid återhämtning. Hopp har givit patienter mening att 

fortsätta leva och återhämta sig. Patienter behöver personal som kan förstå deras situation, 

emotionellt stöd för att motivera patienterna att bli bra igen är viktigt för att kunna 

underlätta återhämtningen (Taule et al. 2015).  

 

Positiv attityd och vara oberoende är viktigt för att kunna hantera situationen. Många 

patienter visade generell hopp och andra kände rädsla att bli sämre. Hopp var relaterat till 

spiritualitet och interaktion med familjen. Olika underkategorier av hopp framträdde som 

hopp om oberoende, att specifika problem ska lösas, återvända till aktiviteter innan stroken 

och hopp relaterat till familj och vänner. Hopp fanns att bli medicinsk stabil, återhämtning 

och kom från familj, vänner, spiritualitet, positiv attityd, att se förbättring, oberoende och 

interaktion med vårdpersonal (Popovich, Fox, & Bandagi, 2007). 

 

Hoppets betydelse för patientens rehabilitering 

I artiklar skrivna av Popovich, Fox och Bandagi (2007), Taule et al. (2015), Pringle, 

Hendry, McLafferty och Drummond (2010), Abu Tariah, Hersch och Ostwald (2006), 

Gum, Snyder och Duncan (2006) och Hubblethwaite och Curley (2015) nämns 

rehabilitering och begreppet hopp tillsammans. Hopp är ett begrepp som påverkar 

livskvalitet hos patienter med stroke i sammanhang där patienten önskar att kunna gå igen i 

framtiden, bli botade och bo i ett område som är anpassat till människor som har 

handikapp, enligt patienternas egna beskrivning (Abu Tariah, Hersch, & Ostwald, 2006). 

Det är ett begrepp som kan öka livskvaliteten och det nämns tillsammans med fysioterapi 

och arbetsterapi, patienten ansåg sig själv, fokusera mest på fysioterapi och arbetsterapi 

och de kunde hjälpa patienten att öka livskvaliteten tillsammans med hjälp från familjen 

(Abu Tariah, Hersch, & Ostwald, 2006). Faktorer som påverkar hopp under rehabilitering 

och återhämtning har identifierats och både fysiska och känslomässiga faktorer spelar en 

viktig roll i rehabiliteringen (Popovich, Fox, & Bandagi, 2007).  
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Många patienter kommer hem från sjukhuset och fortsätter med sin rehabilitering i hemmet 

och själva anpassningen till stroken och den nya situationen har varit relaterad till hopp och 

kunna gå vidare och bli bättre. Enligt många patienter uppskattades små grundläggande 

behov mer och hopp hade en stor betydelse (Pringle, Hendry, McLafferty, & Drummond, 

2010). Ur många patienters perspektiv var hopp om att fortsätta med aktiviteter som de 

gillade innan de drabbats av stroke det viktigaste. Det kan exempelvis vara att resa, 

gemenskap, eller klara av enkla saker i livet. Det svåra var för många att hantera 

emotioner. Stroke kan leda till depression hos patienter och vissa patienter behöver även en 

psykolog för att hantera deras känslor (Taule et al., 2015). Metoder som rehabilitering kan 

vara ett sätt för patienter att bearbeta emotionella känslor och dela erfarenheter med andra. 

Med rehabilitering menas muskelstärkande aktivitet, kognitiv träning, aktiviteter i det 

dagliga livet (ADL), besök av sjuksköterska, fysioterapeut och arbetsterapeut. Annan hjälp 

är kontakt med logoped och allmänläkare (Taul et al., 2015).  

 

Majoriteten av patienter med stroke föredrar att tidigt komma hem från sjukhuset och 

rehabiliteras i hemmet (Taule et al. 2015). Det finns även samband mellan deltagande och 

hopp hos patienter som haft stroke tre månader innan. Ett högre hoppfullt tankesätt visade 

bättre deltagande, det kunde inte bidra till deltagande, men det kunde leda till det (Gum, 

Snyder & Duncan, 2006). 

 

 

Att vara med terapeutisk rekreation efter stroke var mycket viktigt för patienter. Terapin 

innebar olika aktiviteter och målsättningar som att minska social isolation, mobilisering 

och ökat självförtroende. Begreppet hopp uppkom i studien (Hubblethwaite och Curley, 

2015) och återvinning av hoppet. Patienterna kunde förklara deras situation genom 

diskussion med fotografier om deras situation och de som hade överlevt insåg att de kunde 

hitta nya vägar att klara situationen genom att titta på hur andra patienter som hade 

drabbats av stroke hade gjort. Att kunna utföra en aktivitet resulterade i att patienterna 

kände större hopp och mer mening med att leva (Hubblethwaite och Curley, 2015).  

 

 

Betydelsen av att vårdpersonalen stärker patientens hopp 

I artiklar skrivna av Taule et al. (2015), Popovich, Fox och Bandagi (2007) samt 

Cunningham, Abhyankar, Cowie, Galinsky och Metheven (2017) nämns vårdpersonalens 

roll som betydelsefull. Både vårdpersonal och sjuksköterskor spelar en stor roll vid 

inspiration och hopp hos patienten (Popovich, Fox, & Bandagi, 2007). Även om patienter 

litade på yrkesverksamma, kände de sig ändå ensamma med oron. Patienter ville bli 

hänvisade till psykologer för att ta itu med depression och läkarens roll var viktig för att 

lösa problemen. Vårdpersonal hade en viktig roll vid återhämtning från deras situation och 

hur mycket de kunde hoppas. Personalens sätt att kommunicera och bemötande var 

avgörande. Engagemang, empati och jämlikhet var viktiga faktorer (Taule et al. 2015).   

 

Många patienter med stroke meddelade att de kände att de blev lämnade ensamma av 

hemsjukvården. Vilket har lett till nedsatt livskvalitet och många patienter tyckte att de fick 

hopp genom att delta i stamcellsforskning, i samband med det nämns det även i resultat 

från samma forskning att vårdpersonalen spelar en stor roll när det kommer till 

rehabilitering av patienten efter stroken och kan göra det möjligt för patienten att återvända 

hem (Cunningham, Abhyankar, Cowie, Galinsky och Metheven, 2017). 
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Familjemedlemmarnas behov att förmedla och uppleva hopp 

Andra artiklar som nämner familjemedlemmarnas roll är av Bäckström och Sundin (2010), 

Howe et al. (2012), Sundin, Pusa, Jonsson, Saveman och Östlund (2018), Pringle, Hendry, 

McLafferty och Drummond (2010), Popovich, Fox och Bandagi (2007) samt Bäckström 

och Sundin (2010). Det visade sig att om patienten med stroke var positiv var också 

partnern positiv (Pringle, Hendry, McLafferty, & Drummond, 2010). Exempel på hur 

familjemedlemmar kunde påverka patientens hopp var bekräftelse, kärleksfullt stöd, 

uppmuntran, lyssna och dela med sig av hoppet. Patienterna upplevde hopp även när 

anhöriga besökte de och tog hand om saker som de hade hemma  (Popovich, Fox, & 

Bandagi, 2007). 

 

 

Familjemedlemmar till patienter som haft stroke har tidigare satt upp olika mål med 

rehabilitering vid stroke och afasi, ett av målen som sattes upp vara att kunna vara med 

rehabiliteringen och bli erbjuden hopp och positivitet. Familjemedlemmarna samarbetade 

tillsammans med olika professioner inom sjukvården för att kunna erbjuda en 

familjecentrerad vård. Det var viktigt för många familjemedlemmar att bli erbjuden hopp, 

speciellt i början av rehabiliteringen. De ville inte ha falskt hopp, men inte heller vara utan 

hopp.  Hopp motiverade vissa familjemedlemmar och motiverade de att fokusera på 

rehabiliteringen av deras familjemedlem. Familjemedlemmar har upplevt att logopederna 

delat med hopp och positiv information medan läkarna snarare delat med sig negativ 

information och inte givit hopp (Howe et al., 2012).  

 

Patienter som haft stroke reflekterade att de ville spendera deras liv med deras barn och 

partner eftersom att barnen bidrog till en ljus framtid och ha något att planera för, även 

nära vänner bidrog till känsla av hopp. Familjemedlemmarna till patienter hade hopp för 

framtiden de de upptäckte styrkor, planerade för framtiden och hade ett socialt nätverk. De 

upplevde hopp, trots svårigheter som oro, problem med den egna hälsan och ekonomiska 

problem. Ett socialt nätverk underlättade för anhöriga när de blev lyssnade, vilket hjälpte 

de att bevara hopp om framtiden och styrka att gå vidare. Resultat visar att både 

familjemedlemmar och strokepatienter har kunnat berätta historier och uttrycka sina 

känslor, oro, det som de har förlorat, hopp och det som de önskar i framtiden. Familjerna 

talade om att anpassa sig till den nya situationen då tidigare strategierna inte fungerade 

men att tidigare önskningar kunde övergå till nya (Sundin, Pusa, Jonsson, Saveman, & 

Östlund, 2018). 

 

 

När människan får kännedom om deras situation leder det oftast till lidande, men när de 

accepterar deras lidande och förflutna kan de gå vidare till hopp, nutiden och deras visioner 

kan bli uthärdlig. Kampen mellan hopp och icke hopp, meningsfullhet och meningslöshet 

kan vara uthärdligt. Konversation där familjer deltar som Family Health Conversation 

(FamHCs) har visat vara positivt bland familjer och lett till en ökad insikt, förståelse och 

kommunikation (Sundin, Pusa, Jonsson, Saveman, & Östlund, 2018). En studie av 

Bäckström och Sundin, 2010 som gjorts på anhöriga som drabbats av stroke visar att det är 

en kamp om kontroll, enligt anhöriga, vilket innebär förnya familjelivet i skuggan av 

lidande och hopp. De fick kämpa med att anpassa sig till den nya situationen, finna balans 

och bevara relationen (Bäckström & Sundin, 2010). 
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DISKUSSION 

Resultatdiskussion 

I resultatet framkom det att hopp har en betydelse vid återhämtning och upplevelse av 

skadan. Även rehabilitering och olika aktiviteter ansågs som något viktigt hos patienter och 

hade betydelse för hopp om att gå vidare i livet. Vårdpersonal spelar en viktig roll när det 

kommer till att inge hopp till patienterna och hjälpa de att delta i meningsfulla aktiviteter 

och även familjemedlemmarna behöver stöd och hopp så att de kan fokusera på sin 

familjemedlem. Om man tittar på resultatet från artiklarna i den här översikten strävas det i 

olika vårdsituationer att skapa de bästa möjligheterna som människogemenskap och 

förmedling av hopp. Patienter behöver hopp för motivation och att fortsätta leva och 

återhämta sig, att vårdpersonal och familjemedlemmar inger hopp till patienterna är viktigt 

för patienterna och återhämtningen, vilket går att relatera till Erikssons teori som är 

caritativ, vilket innebär att skapa de bästa förutsättningarna genom människogemenskap 

och förmedling av hopp (Eriksson, 1990). Det är en teori som underlättar för patienterna 

och som skapar bra förutsättningar. Hopp har givit patienter mening att fortsätta leva och 

återhämta sig. Patienter behöver personal som kan förstå deras situation, emotionellt stöd 

för att motivera patienterna att bli bra igen är viktigt för att kunna underlätta 

återhämtningen. Ett flertal studier går att relatera till resultatet i den här översikten då 

samma områden nämns som familjemedlemmarnas betydelse, betydelse av rehabilitering 

och sjuksköterskans roll relaterat till hoppet. 

 

Andra Studier (Bluvol & Ford-Gilboe, 2004) kan jämföras med de som nämns i resultatet, i 

den här översikten och påvisar samma som den här översikten där hopp visar en positiv 

effekt på hälsan genom att skapa hälsomässig respons. Som att mobilisiera metoder som är 

nödvändiga för att kunna uppnå målen för att på det sättet kunna skapa en bättre 

kroppsfunktion eller återhämta sig så mycket som möjligt eller på andra sätt om det inte 

finns någon möjlighet att återfå sin tidigare förmåga. Hopp har studerats olika kliniska 

populationer, även hos folk med cancer, de med kroniska sjukdomar och hos friska. I en 

studie av Bluvol & Ford-Gilboe (2004) som gjordes på 50 patienter med stroke var hopp 

det viktigaste för funktionen.  Det var kopplat till familj, spiritualitet, strävan efter att 

uppnå mål och ökad livskvalitet (Bluvol & Ford-Gilboe, 2004). Vilket går att relatera till 

den här studien där samma faktorer relaterat till hoppet som påverkar livskvalitet har 

nämnts. 

 

Begreppet hopp ett viktigt fenomen för att forska i hur människor finner mening vid 

återhämting efter en sjukdom. I England är stroke den största orsaken till förlamning och 

20-30% (Tutton, Seers, Langstaff & Westwood, 2012) av människorna dör inom den första 

månaden. Det nämns att emotionellt stöd är mycket viktigt inom vården. Hopp är ett 

universellt begrepp och har delade meningar runt om i världen. Patienter behöver berätta 

historier om hopp, tillsammans med rädslor och det som oroar de. Studier har gjorts i en 

stroke avdelning i England och resultat visar att en kamp utan hopp var relaterat till död, 

förvärrat av depression som är en konsekvens av stroke, det fanns en stor skillnad hos 

patienter som var motiverade, där hopp kom lättare och de som kände sig sämre och 

svagare utan hopp, vilket innebär utan hopp om återhämtning (Tutton et al., 2012). Det 

emotionella stödet nämns som viktigt i likhet med den här översikten, men fokus i studien 
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av Tutton et al. (2012) har även varit på patienters egna historier och depression hos 

patienter. 

 

En studie (Cross & Schneider, 2010) har gjorts på kvinnor som upplevt stroke och vilka 

faktorer som påverkade hopp i det senare stadiet av återhämtningen undersöktes. Hopp 

hjälper patienterna till motivation, behåller deras anda och spelar en stor roll i det senare 

stadiet av återhämtningen (Cross & Schneider, 2010). 

 

Hopp spelar en stor roll i kris och är mycket viktigt i återhämtningen, det påverkar 

motivationen och de mål som är uppsatta i rehabiliteringen. Saknad av hopp kan leda till 

lägre chans att överleva. Vårdpersonal ska vägleda patienterna genom deras rehabilitering 

och informera patienten om det som är realistiskt att uppnå. Det är en viktigt egenskap hos 

sjuksköterskor att kunna influencera hopp hos patienter som kan påverka resultat vid 

rehabilitering. Det kan sjuksköterskan göra genom att påverka patienter som har olika syn 

på rehabilitering. Rehabilitering hjälper patienter att förstå deras situation och hjälper 

patienter att bli mer positiva. Att lära, lyssna, uppleva sjukdomen och få rätt information 

ökade hopp och kontroll hos patienter. En större förståelse för kroppen ökade också hopp, 

då det är möjligt att se möjligheten att bli bättre (Soundy, Stubbs, Freeman, Coffee & 

Roskell, 2014).  

 

Hopp finns alltid till en viss grad och är kopplad till självsäker förväntning om att uppleva 

en bra framtid som är realistisk och personlig (Milton da Silva & Henricson, 2010). 

Likheter mellan artiklarna i den här översikten är att samtliga studier påvisar att hopp är ett 

begrepp som är mycket viktigt när det kommer till återhämtning av strokepatienter, 

närstående och familjemedlemmar är begrepp som förekommer i en stor del av 

sökningarna och de spelar även en stor roll för patienten och även de behöver mycket 

hopp. Även många artiklar med begreppet rehabilitering och aktivitet förekommer i 

sökningarna då aktiviteter och rehabilitering är verktyg eftersom att det gav hopp att kunna 

få styrkan tillbaka och delta i aktiviteter som var meningsfullt för patienterna. 

Resultatet i den här översikten går relatera till den kliniska vården och har klinisk relevans. 

Det går exempelvis att mäta patienternas psykologiska hälsa med verktyg som, 

Dispositional Hope Scale (DHS). Andra områden som har klinisk relevans är rehabilitering 

och hopp, vårdpersonalens roll vid stöd och familjemedlemmars stöd vid rehabilitering 

(Park & Kim, 2017).  

 

De här områdena går att utveckla inom vården exempelvis genom att ge mer stöd till 

patienterna emotionellt och vid återhämtning, optimera rehabiliteringen och anpassa den 

mer efter patientens behov, ge större stöd till familjemedlemmar eftersom att de har en 

viktig funktion. Mer utbildning till vårdpersonal inom det här området och en ökad positiv 

kommunikation mellan vårdpersonal och patienter eftersom att känslan av hopp kan 

influenceras av vårdpersonal. 

 

Metoddiskussion 

Syftet med översikten var att belysa betydelsen av hopp hos patienter med stroke. Syftet 

och frågeställningarna har beskrivits genom att olika sökord har valts, genom sökning i 

databas. Ur sökningen har artiklar sammanfattats som besvarar frågeställningen och 

belyser hoppets betydelse hos patienter med stroke. Artiklarna har delats upp i olika 

kategorier efter analys och rubriker som går att se i resultatet. 



17 

 

Anledningen till de valda inklusionskriterierna som årtalen är att det finns större möjlighet 

till fler artiklar i sökningen och fler artiklar som går att jämföra med varandra. För att 

studien ska vara trovärdig och ha evidensstyrka krävs fler studier (Willman, Bahtsevani, 

Nilsson & Sandström 2016). 

 

Metoden som har använts i den här studien är litteraturöversikt där relevanta sökord har 

använts för att söka fram artiklar. Fördelen med litteraturöversikt är att både kvalitativa och 

kvantitativa artiklar söks och ett valt område studeras och kartläggs (Friberg, 2017).   

Syftet och problemformuleringen är viktig i en litteraturöversikt och målet är inte att söka 

evidens, det är mer att kartlägga och beskriva området. Kunskapsläget redovisas genom 

analys och tidigare forskning beskrivs i översikten genom sammanställning av artiklarna. 

På det här sättet går det att se vilket område som det har forskats mer inom och var det 

behövs mer forskning (Friberg, 2017).  

 

Kvantitativa metoder är där det används statistik, vilket kan vara från prov, frågeformulär 

och enkäter. Den kvalitativa metoden kännetecknas av att inte använda siffror eller tal, det 

leder ofta till verbala formuleringar. Med det finns möjlighet att använda sig av kvantitativ 

metod i det kvalitativa perspektivet (Backman 2008). Det kan vara en bra metod eftersom 

att de båda metoderna kan komplementerar varandra och stärka resultatet. 

Ju fler studier man har kan trovärdigheten i sammanställningen öka (Willman, Bahtsevani, 

Nilsson & Sandström 2016). Att kombinera de här två metoderna är bra eftersom 

problemet kan förklaras ur olika synvinklar och det kan leda till att nya hypoteser skapas 

eftersom att resultat från kvantitativ forskning kan leda till nya frågeställningar som 

studeras i kvalitativ forskning (Wengström & Forsberg, 2016). 

 

Det är också en positiv metod eftersom att båda formerna inkluderas för att svara syftet och 

det går att jämföra likheter och skillnader mellan de. Frågan är om resultatet hade blivit 

annorlunda om fler kvantitativa artiklar skulle ha använts i den här studien, där fler 

statistiska resultat presenteras, då större delen av artiklarna i den här översikten är 

kvalitativa, men båda formerna är inkluderade. Om urvalet undersöks i de valda studierna 

går det att se att det varierar mycket från fem personer upp till 171 deltagare. Det beror 

mycket på vad det är för studier, den studie som hade flest deltagare är en kvantitativ 

studie där Dispositional Hope Scale har använts (DHS). Andra studier  (Bäckström & 

Sundin, 2010) med färre deltagare har exempelvis varit där upplevelsen beskrivits hos 

familjemedlemmar och sjuksköterskor.  

 

Metoden har lyckats svara på syftet då det inte funnits behov av någon annan metod. 

Syftet gick att besvara enbart med hjälp av vetenskapliga artiklar och litteratur. De stegen i 

genomförandet som kan ha påverkat resultatet är val av sökord, databas och en del 

avgränsningar som när artiklarna var publicerade som årtal. Artiklarna i den här studien är 

till större delen från Europa, USA, en från sydkorea och några stycken från Norden, vilket 

är bra eftersom att informationen går att föra över till Sverige, eftersom många har 

liknande sjukvårdssystem.  

 

Slutsats 

I resultatet framkommer det att återhämtning från stroke påverkade patienterna mycket 

emotionellt och existentiellt. Rehabilitering och begreppet hopp förekommer tillsammans 

och patienter uttrycker hopp om att bli bättre och kunna gå igen. Vårdpersonalen påverkar 

även patienternas upplevelse av hoppet och familjemedlemmarnas roller nämns, eftersom 
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att de själva är i behov av hopp och uppfyller en viktig funktion genom att ge stöd till 

patienten. Vilket besvarar syftet som var att belysa betydelsen av hopp hos patienter med 

stroke ur patientens och anhörigas perspektiv. Resultatet kan tillföra kunskap till 

professionen då kännedom om att de här faktorerna har en inverkan på patienter, 

vårdpersonal och familjemedlemmar kan kan stödja patienten och samtidigt kan 

vårdpersonal stödja familjemedlemmar som är i behov av stöd för att kunna gå vidare. 

Genom att inge hopp och stöd till familjemedlemmarna underlättas även återhämtningen 

av patienter med stroke. Vårdpersonalen kan genom den här kunskapen hjälpa patienten 

med rehabilitering och aktiviteter eftersom att det har en positiv inverkan. 

 

Fortsatta studier 

Mer forskning bör göras om hoppets betydelse för patienter med stroke och deras 

återhämtning samt hoppets betydelse för anhöriga. Eftersom att mer forskning behövs 

inom det här området, där fokus är på hoppets betydelse. Exempel på områden där mer 

forskning behöver göras är hos de som är svårt skadade och hos äldre som även behöver 

den största hjälpen. Fler studier behövs för att belysa andra aspekter som är viktigt för 

patienterna, som kan inge hopp för att vårdpersonalen ska kunna ge så bra stöd som 

möjligt. Fler interventionsstudier inom det här ämnet där en behandling utvärderas är även 

nodvändigt för att se vilka typer av behandlingar som patienter föredrar. 

 

Klinisk tillämpbarhet 

Forskning inom det här området är viktigt och kliniskt användbart eftersom att hoppets 

betydelse och vilka faktorer som inger hopp kan underlätta återhämtningen för patienterna. 

Det är även viktigt att forska inom det här området ur anhörigas perspektiv eftersom att de 

har en viktig funktion. Information och kunskap inom det här området kan underlätta och 

användas inom vården för att hjälpa patienter med stroke. Det är viktigt att veta anhörigas 

betydelse, hur de kan ge stöd till patienterna och på vilket sätt vårdpersonalen kan ge stöd 

till anhöriga. Resultatet och de olika kategorierna som beskrivits i den här översikten är 

användbara inom vården. I resultatet går det att finna hoppets betydelse emotionellt, 

betydelse för rehabilitering, vårdpersonalens betydelse och familjemedlemmarnas behov 

av hoppet. Det som är viktigt och användbart i vårdsammanhang är att hopp påverkar 

patienterna emotionellt, i rehabiliteringen, att vårdpersonalen kan stärka hoppet och att 

familjemedlemmar har även behov av att förmedla och uppleva hopp. Resultaten kan även 

användas för att skapa samhällen som är anpassade för patienter med stroke vilket kan 

hjälpa att skapa en miljö som är stödjande för patienten och anhöriga. 
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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, Bahtsevani, Nilsson och Sandström (2016).   

 

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 

deltagare tillräckligt stort 

för att besvara 

frågeställningen. Adekvata 

statistiska metoder. 

 

 

 

* 

Randomiserad studie med  få deltagare och/eller för många delstudier, 

vilket ger otillräcklig statistisk styrka. Bristfälligt antal 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 

deltagare tillräckligt stort 

för att besvara 

 

 

* 

Begränsat/för få deltagare, metoden otillräckligt beskriven, brister i 

genomförande och tveksamma statistiska metoder. 



ii 

 

frågeställningen. Adekvata 

statistiska metoder. 

Icke- kontrollerad studie 

(P) är prospektiv men utan 

relevant och samtida 

kontrollgrupp. 

Väldefinierad 

frågeställning, tillräckligt 

antal deltagare och 

adekvata statistiska 

metoder. 

 

* 

Begränsat/för få 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 deltagare tillräckligt 

stort för att besvara 

frågeställningen. Väl 

planerad och välgenomförd 

studie med adekvat 

beskrivning av protokoll, 

material och metoder.  

 

* 

Begränsat/för få 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. 

Avvsikten kan också vara 

att utveckla begrepp och 

begreppsmässiga strukturer 

(teorier och modeller). 

 

Klart beskriven kontext. 

Motiverat urval. 

Välbeskriven 

urvalsprocess, 

datainsamlingsmetod, 

transkriberingsprocess och 

analysmetod. Beskrivna 

tillförlitlighets/ 

reliabilitetshänsyn. 

Interaktionen mellan data 

och tolkning påvisas. 

Metodkritik. 

 

 

* 

Dåligt/vagt formulerad frågeställning. Deltagargruppen är otillräckligt 

beskriven. Metod/analys otillräckligt beskriven. Bristfällig 

resultatredovisning. 

* Några av kriterierna utifrån I = Hög kvalitetet är inte uppfyllda men den vetenskapliga kvaliten värderas högre än III = Låg kvalitet. 
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Matris över inkluderade artiklar            BILAGA B 

Författare 
År (för publikation) 
Land (där studien 

genomfördes) 
 

Titel Syfte Metod  
(Design, urval, 

datainsamling och 
analys) 

Deltagare 
(bortfall) 

Resultat Typ 
Kvalitet 

Abu-Tariah, H., 
Hersch, G., & 
Ostwald, K.S. 2006 
USA 

Factors associated with 
Quality of Life: 
Perspectives of stroke 
survivors 

Undersöka livskvalitet hos 
patienter som överlevt 
stroke enligt deras 
synvinkel. 

Design: Mixed design 
Urval: 9 patienter som överlevt 
stroke, kunde kommunicera och 
hade överlevt stroke sedan 1 år 
tillbaka innan intervju 
Datainsamling: Intervjuer och 
frågeformulär. 
Analys: Intervjuerna 
transkriberades, uppdelning i 
teman, läsning och statistisk test 
som Kolmogorov-Smirnov. 

9 De flesta deltagare var 
nöjda med deras liv 
enligt kvantitativa 
mätningar. Det 
framkommer att det 
var viktigt för 
deltagarna att  ha 
hopp om att de en dag 
kommer kunna bli 
friska igen och ha en 
positiv atityd 
gentemot livet. 

P&K 
II 

Bäckström, B., & 
Sundin, K. 2010 
Sweden 

The experience of 
being a middle-aged 
close relative of a 
person who has 
suffered stroke – six 
months after discharge 
from a rehabilitation 
clinic 

Belysa erfarenheten av att 
vara nära anhörig i 
medelåldern, till patienter 
som drabbats av stroke 6 
månader efter att de blivit 
utskrivna från en 
rehabiliterings klinik 

Design: Kvalitativ longitudinell 
studie 
Urval: Nära anhöriga till patienter 
som drabbats av stroke, första 
gången, med inga andra 
sjukdomar. 
Datainsamling: Intervjuer 
Analys: Innehållsanalys, kodning 
och kategorisering av data 

     9          Resultatet av analysen 
var att deltagarna 
tyckte att det var 
mycket svårt leva med 
begränsningar som 
uppkommit i 
familjelivet i skuggan 
av hoppet. 

K 
I 

Cunningham N.A., 
Abhyankar, P., 
Cowie, J., Galinsky, 
J., & Metheven, K. 
2017 UK 

Regenerative 
medicine: Stroke 
survivor and carer 
views and motivations 
towards a proposed 
stem cell clinical trial 

Syftet var att undersöka 
attityden och motivationen 
till stamcellsterapi hos 
patienter som överlevt 
stroke och deras partner 
och vårdare. 

Design: Naturalistisk design, 
kvalitativ 
Urval: Deltagarna valdes ur en 
stroke support grupp i samhället i 
England. Anhöriga och vårdare, de 
som överlevt stroke mellan 40-75 

  66 Den positiva förväntan 
av stamcellsterapin 
som patienterna hade 
ökade motivationen 
och var relaterat till 
hopp hos patienterna, 
då stroke kan leda till 

K 
II 
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using placebo 
neurosurgery. 

år som haft stroke inom senaste 36 
månaderna studien ägde rum. 
Datainsamling: 5 konversations 
caféer där deltagarna förde dialog 
med varandra. 
Analys: Tematisk analys, kodning, 

hopplöshet, enligt 
resultatet. Anhöriga 
upplevde istället rädsla 
och oro. 

Gum, A., Snyder, 
R.C., & Duncan, 
W.P. 2006 USA 

Hopeful thinking, 
participation, and 
depressive symptoms 
three months after 
stroke 

Syftet var att undersöka 
hoppfullt tankesätt, 
depressiva symptom och 
deltagande i meningsfulla 
aktiviteter hos de som haft 
stroke. 

Design: Kvantitativ 
Urval: Män och kvinnor över 50 år, 
patienter från olika 
hälsoinrättningar i Kansas City.  
Datainsamling: Stroke impact 
scale: Version 2 (SIS),  Modified 
Rankin scale, Mini-mental State 
Examination, Depressive 
symptoms: SIS-2 Emotion och 
Hope scale 
Analys: egression analys, 
standardavvikelser. 

110 Ett hoppfullt tankesätt 
var inte direkt 
relaterat till mer 
aktivitet men det 
kunde leda till det. 
Mer hoppfullt 
tankesätt var relaterat 
till mindre depressiva 
symptom. Underskalor 
som SIS-Physical, SIS 
Participation, SIS 
communikation, och 
SIS memory var 
relaterade och 
påverkades av hoppet. 

P1 

Howe, T., Davidson, 
B., Worrall, L., 
Hersh, D., Ferguson, 
A., Sherratt, S., & 
Gilbert, J. 2012 
Australia 

`You needed to 
rehab…families as 
well´: family members´ 
own goals for aphasia 
rehabilitation 

Undersöka mål vid 
rehabilitering  som 
familjemedlemmar har för 
sig själva 

Design: Kvalitativ 
Urval: Familjemedlemmar till 
patienter med afasi 
Datainsamling: Semistrukturerade 
intervjuer 
Analys: Transkribering av intervju 
och kvalitativ innehållsanalys 

48 7 mål identifierades 
hos medlemmarna, 
och bland de fanns 
önskemål att bli 
erbjuden hopp och 
positivitet som 
uppmuntran. Det 
innebär en god 
kommunikation och 
sättet att förmedla 
information mellan 
vårdpersonal och 
anhöriga  

KI 



v 

 

Hebblethwaite, S., 
& Curley, L. 2015 
Canada 

Exploring the role of 
community recreation 
in stroke recovery 
using participatory 
action research and 
photovoice 

Undersöka 
rehabiliteringprogram i det 
kanadensiska samhället hos 
patienter som haft stroke. 

Design: Kvalitativ 
Urval: Patienter som överlevt 
stroke, 52–76 år. Datainsamling: 
Intervjuer och photovoice. 
Analys: Komparativ metod 

14 Patienterna kunde 
finna hopp genom att 
lära sig av andra 
patienter som hade 
överlevt stroke och det 
som de tyckte var 
utmanande och 
rekreation var viktigt 
för att återfinna hopp. 

K 
II 

Popovic, M.J., Fox, 
G,P., & Bandagi, R. 
2007 USA 

Coping with stroke: 
Psychological and 
social dimensions in 
U.S. patients 

Studera patienternas 
uppfattning av deras stroke 
och identifiera hopp och 
strategier som används vid 
återhämtning 

Design: Kvalitativ 
Urval: 51-89 år, män och kvinnor. 
Datainsamling: 4 öppna intervjuer 
som var en del av en större 
undersökning.  
Analys: Inspelning av intervjuer 
och svaren transkriberades och 
kodades. 

60 Hopp finns att bli 
medicinsk stabil. 
Patienter hoppades på 
återhämtning, att 
avsluta framtida mål, 
att inte bli sämre och 
hopp för familj och 
vänner. Familj, vänner, 
husdjur, spiritualitet, 
personlig attityd, 
självständighet och 
interaktion med 
vårdpersonal gav 
patienterna hopp.  

K 
II 

Pringle, J., Hendry, 
C., McLafferty, E., & 
Drummond, J. 2010 
UK 

Stroke survivors with 
aphasia: personal 
experiences of coming 
home 

Beskriva hur en grupp 
strokepatienter upplever 
första månaden i hemmet, 
efter att ha blivit utskrivna 
från sjukhuset. 

Design: Kvalitativ 
Urval: Vuxna med strokediagnos, 
vilja bli intervjuad med inspelning, 
utskrivna patienter och anhöriga. 
Datainsamling: Dagbok och 
intervjuer. 
Analys: Intervjuer ägde rum i 
hemmen, patienter och anhöriga 
deltog genom att göra 
anteckningar, fotograferade och 
intervjuades separat. 

4  Patienter 
4 Anhöriga 

Olika teman 
undersöktes och hopp 
var en viktig faktor när 
det kommer till 
anpassning efter 
stroke. 

K 
II 



vi 

 

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 
 

 

 

Sundin, K., Pusa, S., 
Jonsson, C., 
Saveman., B-I.,& 
Östlund, U. 2018 
Sweden  

Envisioning the future 
as expressed within 
family health 
conversations by 
families of persons 
suffering from stroke 

Undersöka vad som 
diskuteras hos personer 

som har drabbats av stroke 
och deras familjer genom 

Family Health 
Conversations (FamHCs). 

 
Design: Kvalitativ  
Urval: Inklusionskriterier är 
familjer som hade en 
familjemedem under 65 år som 
hade drabbats av stroke och som 
kunde tala och läsa svenska. 
Datainsamling: Genom 3 olika 
konversationer som genomfördes 
med sjuksköterskor och forskare. 
Data samlades in genom inspelning 
och transkription av 
inspelningarna. 
Analys: Induktiv kvalitativ 
innehållsanalys. 

7 familjer, 
totalt 17 
deltagare. 

Familjerna och de som 
hade drabbats av 
stroke kunde tala om 
deras känslor och 
uttrycka sig om känslor 
och framtiden. Att 
kunna planera för 
framtiden gav hopp till 
patienterna och 
familjemedlemmarna 
hade hopp för 
framtiden i samband 
med att de hittade 
dolda styrkor, 
planerade för 
framtiden och hade ett 
socialt nätverk.  

KI 

Taule, T., Strand, 
I.L., Skouen, S.T., & 
Råheim, M. 2015 
Norway 

Striving for a life worth 
living: stroke survivors’ 
experiences of home 
rehabilitation 

Syftet var att ta reda på 
upplevelsen av  
rehablitering i hemmet, 
efter utskrivning, från 
sjukhus hos patienter som 
haft stroke. 

Design: Kvalitativ intervju 
Urval: Patienter som haft mild och 
måttlig stroke, 45-80 år, kvinnor 
och män. 
Datainsamling: Intervjuer 
Analys: Interpretive description, 
vilket innebar transkribering, 
inspelning av intervjuer, 
klassifiering och kodning.  

    8 Patienterna upplevde 
att de emotionella 
aspekterna efter en 
stroke var utmanande 
och begreppet hopp 
var en viktig drivkraft 
och många relaterade 
hopp till att fortsätta 
med aktiviteter som de 
hade innan stroken.  
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