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Abstrakt 

Bakgrund: Var 20:e minut drabbas någon i Sverige av stroke. Stroke är en 

livsförändrande händelse där personens vardag kan förändras drastiskt. Att 

leva med stroke innebär inte bara fysiska komplikationer, utan även risk att 

drabbas av depression och ångest.  

Syfte: Att beskriva de strategier som används i vardagen av personer som haft 

stroke. 

Metod: En litteraturstudie med deskriptiv design. Systematiska sökningar 

gjordes i databaserna Cinahl Plus with Full Text, MEDLINE och PsycINFO. 

Studier som svarade på syftet har granskats, analyserats och bearbetats. Till 

resultatet återstod tio studier valdes ut till litteraturstudien.  

Resultat: Resultatet visar att personer som överlevt stroke använt sig av 

strategier såsom att tillämpa ett positivt synsätt, tänka ut praktiska lösningar, 

söka stöd, acceptera den förändrade tillvaron, delta i aktiviteter och hålla sig 

aktiv. Även att söka kunskap och be till Gud var identifierade strategier. 

Slutsatser: Att använda sig av olika strategier för att hantera vardagen 

beskrivs vara nödvändigt för att få tillbaka självkänsla, identitet och att återfå 

mening i livet. I resultatet framkom många strategier som stöttar personer i 

deras omställning och bearbetning av vardagen. Dessa strategier kan påverka 

återhämtningen och de spelar en stor roll hur personen hanterar sin förändrade 

tillvaro. 
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1. Inledning 

Var 20:e minut drabbas någon i Sverige av stroke (Strokeförbundet, u.å). 

Sedan 2002 har insjuknade och dödlighet minskat med nästan 40 procent, trots 

det avled ungefär 6900 svenskar år 2016 (Socialstyrelsen, 2017). Att överleva 

en stroke är en livsförändrande händelse där personens vardag kan vändas upp-

och-ned. Att leva med stroke innebär inte bara fysiska komplikationer, utan 

även risk att drabbas av depression och ångest. En särskild risk för att utveckla 

depression och ångest föreligger inom de första månaderna efter utskrivning 

från sjukhuset. Förståelse och kunskap om livet efter stroke kan bidra till att 

kunna erbjuda personcentrerad vård (Hjärt-och Lungfonden, u.å)  

 

2.Bakgrund 

Stroke är ett samlingsnamn för hjärnblödningar och hjärninfarkt. Det är den 

tredje största dödsorsaken i Sverige (Riksstroke, 2016) och räknas som en av 

Sveriges största folksjukdomar och är dessutom den vanligaste orsaken till 

neurologisk funktionsnedsättning (Riksstroke, u.å). Under 1996 drabbades ca 

30 000 svenskar och under 2016 insjuknade strax under 22 000 svenskar i akut 

stroke (Riksstroke, 1996). Lekander m.fl (2017) rapporterar i en studie att en 

genomsnittlig årskostnad för en person som haft stroke som drabbats av 

funktionsnedsättning är uppskattningsvis 350.000 - 480.000 SEK. Studien 

kopplar dessutom högre grad av funktionsnedsättning till högre kostnader.  

 

2.1 Riskfaktorer          

Det finns ett flertal riskfaktorer som orsakar stroke och många går att påverka. 

Högt blodtryck, övervikt, alkoholbruk och rökning går att påverka genom 

regelbunden motion, ökat intag av frukt och grönsaker samt låg konsumtion av 

alkohol och tobak. Ärftlighet, kön och hög ålder går inte att påverka och risken 

att drabbas av stroke ökar markant hos personer som överstigit 75 år (Ericson 

& Ericson, 2012). Under 2016 så drabbades ungefär lika många kvinnor som 

män av stroke i Sverige, men bland personer över 85 insjuknade fler kvinnor 

och hos personer under 65 så drabbades fler män. Orsaken bakom insjuknandet 
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var hos kvinnor till högre grad högt blodtryck och förmaksflimmer, medan det 

hos männen i större utsträckning var diabetes och rökning (Riksstroke, 2016).  

 

Enligt en studie av Carlsson et al. (2017) så föreligger socioekonomiskt 

relaterade skillnader i risk att drabbas av stroke i Sverige. Bland annat visade 

studien att människor med låg eller ingen utbildning löper dubbelt så stor risk 

att drabbas av ischemisk stroke jämfört med de som har högre utbildning. 

Studien visade även att låginkomsttagande män som skiljt sig löper mer än 

dubbelt så stor risk som höginkomsttagande gifta män att drabbas av ischemisk 

stroke.  

 

2.1.1 Symtom 

Olika symtom uppkommer vid stroke beroende på vilka delar av hjärnan som 

skadats, hur omfattande skadan är och tidsförlopp sedan insjuknande. 

Symtomen kommer oftast plötsligt och smärtfritt. Vanliga symtom vid en 

stroke-attack är domningar eller plötslig svaghet i ansikte, armar, ben samt 

talsvårigheter. Andra symtom kan vara yrsel i kombination med dubbelseende, 

kraftig huvudvärk, illamående och medvetandepåverkan (Ericson & Ericson, 

2012). Vid misstanke om stroke kan ett test genomföras. Testet kallas AKUT 

och är en akronym för Ansikte, Kroppsdel, Uttal och Tid. I testet så 

kontrolleras om mungipan hänger, om svaghet eller förlamning upplevs i 

någon kroppsdel och om talet är osammanhängande eller sluddrigt (Stroke-

Riksförbundet, u.å).  

 

Personer som haft stroke kan uppleva personlighetsförändringar såsom 

aggression, initiativlöshet och bagatelliserande. Okontrollerade känsloutbrott 

som våldsam gråt vid både sorg och glädje samt personlighetsdrag som 

tidigare inte varit dominanta kan bli mer framträdande. Även gränslöshet, 

initiativlöshet, retlighet och aggressivitet kan förekomma (Ericson & Ericson, 

2012). Personlighetsförändring med emotionell instabilitet och depressiva 

symtom är vanliga hos personer som haft stroke vilka kan förstärkas av 

stressupplevelser (Ekman & Arnetz, 2013). En studie från van Miero et al. 

(2010) påvisade att personer som haft stroke upplevde mildare känslomässiga 

symtom två år efter insjuknande. De upplevde även mindre hjälplöshet, mer 
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acceptans och mer uppfattade fördelar associerade med större känsla av 

tillfredsställelse i livet.  

 

En studie som handlade om Quality of Life visade att allvarlig 

funktionsnedsättning till följd av stroke var en grav riskfaktor för depression. 

Personer som drabbats av svårare funktionsnedsättning på grund av stroke 

hade alltså högre sannolikhet för depression. Det förelåg risk för depression 

trots god funktionell återhämtning. Depressiva symtom och nedsatt livskvalitet 

observerades hos en betydande andel personer som haft stroke 3 månader efter 

intravenös trombolys trots god fysisk återhämtning (Schwab-Malek et al., 

2010). Personer som röker och drabbas av stroke kan ha ökad risk för 

konfusion. Utvecklingen av konfusion efter stroke förknippades med sämre 

återhämtning och längre sjukhusvistelse (Lim et al., 2017).  

 

2.1.2 Nationella Riktlinjer för vård vid stroke 

Socialstyrelsens styrdokument för nationella riktlinjer för vård vid stroke 

(2017) ställer krav på hur strokevård i Sverige ska utföras. En människa med 

misstänkt stroke transporteras med ambulans till akutvården där beslut om 

trombolys och trombektomi tas. Förutsättningen för rätt behandling baseras på 

de akuta symtom som uppträder och syftet är att kunna ge rätt behandling så 

tidigt som möjligt. Larm om att trombolys kan vara aktuell ges redan från 

ambulansen. Behandlingen sker genom att trombolytiska läkemedel 

administreras vilket är för att minska tiden med ischemi i den drabbade delen 

av hjärnvävnaden och därmed minska skadorna i hjärnvävnaden. För god 

prognos skall behandlingen påbörjas inom 4,5 timmar efter symtomdebut 

(Ericsson & Ericsson 2012).  

 

Vården i den akuta fasen utförs oftast på en dedikerad strokeenhet där en 

rehabiliteringsplan upprättas utifrån den drabbades förmåga. Akutvård på 

strokeenhet i samband med tidiga rehabiliteringsinsatser minskar 

strokerelaterade komplikationer som kan ske post-stroke. En strokeenhet har i 

regel vårdprogram för att hitta och åtgärda vanliga komplikationer. 

Psykoedukation, mobilisering och rehabiliterande insatser är mycket viktiga i 

det akuta skedet. Rekommendationen är att erbjuda direktinläggning på 
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strokeenhet för en människa som misstänks ha stroke (Socialstyrelsen, 2017). 

Efter ankomst till strokeenhet bör övervakning ske noggrant de första dygnen. 

På strokeenheten kontrolleras neurologisk status samt vitala parametrar såsom 

blodtryck, puls, syresättning och temperatur. Adekvata omvårdnads-och 

läkemedelsinsatser kan påbörjas utifrån resultaten i kontrollerna (Region 

Örebro, 2011).  

 

Rehabiliteringen är en central del i omvårdnaden där insatserna startar direkt i 

det akuta skedet på strokeenheten och fortsätter lång tid efter utskrivning. Rätt 

behandling och rehabilitering har stor betydelse för livskvalitet, 

funktionsförmåga och kognitiv funktion senare i livet. 

Rehabiliteringsprocessen kan fortgå i hemmet eller på sjukhus och innehålla 

allt från teambaserade rehabiliteringsinsatser som fokuserar på 

funktionsnedsättningar till det som kallas uppgiftsspecifik träning där fokuset 

ligger på individens prestationsförmåga och intressen (Socialstyrelsen, 2017).  

Genom rätt rehabiliteringsform kan nedsatta funktioner såsom tal, motorik och 

styrkan i kroppen återkomma. Även om en stroke nästan alltid innebär en stor 

förändring i livet så kommer allt fler tillbaka till ett normalt liv efter adekvat 

behandling (Ericsson & Ericsson 2012).  

 

2.2 DEFENITION AV BEGREPP 

2.2.1 Begreppet Coping och Strategier 

Lazarus och Folkman (1984) definierar coping som ”ständigt förändrande 

kognitiva och beteendemässiga påfrestningar för att hantera specifika externa 

och / eller interna krav som upplevs vara ansträngande eller överstigande av 

personens resurser” (Stress, Appraisal and coping, 1984) (s.141). Upplevelse 

av stress är individuellt och beror på individens kognitiva bedömning av 

situationen. Individen gör också en kognitiv bedömning av vilka möjligheter 

till coping som finns. Dessa strategier innebär hur personer hanterar en viss 

situation, alltså hur personen aktivt gör ett val för att hantera stressande, 

jobbiga eller främmande situationer. Det finns flera olika strategier för att 

hantera situationer.  
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Coping kan delas in i två dimensioner: känslomässig och problemorienterad. 

Den känslomässiga dimensionen beskrivs som en kognitiv process som 

försöker minska emotionell ångest genom självdistansiering, undvikande av 

problem, förminskning av situation, försöka att hitta det positiva i det negativa 

och genom selektiv uppmärksamhet. Den probleminriktade dimensionens 

strategier lägger fokus på att identifera problemet, identifiera åtgärder, 

överväga för-och nackdelar med åtgärderna och sedan utföra beslutade 

åtgärder. Vidare så beskrivs materiella resurser, positiv inställning, energi 

genom hälsa, social förmåga och socialt stöd, problemlösningsförmåga, 

individuella och miljöbaserade begränsningar som delar av coping som ska 

pusslas ihop för att ge möjlighet att ta sig an den förändrade livssituationen 

(Lazarus & Folkman, 1984).   

 

2.2.2 Begreppet Person som haft stroke 

Svenska Akademien (2009) definierar ordet person i sin ordlista som 

”mänsklig varelse ofta med tonvikt på ställningen som en i mängden” och 

påpekar hur ordet kan användas i olika syften. Med begreppet person som haft 

stroke syftar litteraturstudien på en person som genomgått medicinsk 

behandling enligt nationella riktlinjer vid stroke och hanterar en vardag efter 

utskrivning från sjukhusavdelning. Begreppet person som haft stroke kommer 

härmed även refereras till som person och personer.  

 

2.2.3 Begreppet Personcentrerad vård 

I en informationsvideo från Göteborgs Universitet beskriver Professor Ekman 

(2015) personcentrerad vård som jämlik, skräddarsydd och att den 

personcentrerade vården är anpassad till personens förmåga, erfarenhet och 

behov. Vidare beskriver Ekman (2015) att den personcentrerade vården 

tillsammans med högsta möjliga medicinska evidens ger en effektiv och god 

vård. McCormack och McCance (2010) redogör för personcentrerad vård som 

en sammanslagning av olika hälsofrämjande stöttande faktorer. Det handlar om 

sjuksköterskans professionella förutsättningar, patientens förutsättningar och 

god vårdmiljö som främjar hälsoutveckling. En god dialog mellan 

sjuksköterska och patient kan vara avgörande för upplevelsen av vårdkvalitet. 

Fokus ligger på patienten som person och att sjukvårdspersonal sätter sig in i 



6 
 

vad patienten känner och upplever. Personcentrerad vård tillåter delaktighet 

genom att uppmuntra och respektera patientens förmåga att ta egna beslut och 

känsla av välbefinnande i vården är en viktig faktor för att nå en god 

personcentrerad vård. Professor Ekman et al. (2011) fann att personcentrerad 

vård var en självklar och viktig aspekt av vården. Med detta menar Ekman et 

al. (2011) bland annat att vid diagnos bör vårdteamet, inklusive patienten, 

utvärdera alla aspekter med hänsyn till behandlingsalternativ som är anpassade 

till patientens livsstil, preferenser, övertygelser, värderingar och hälsofrågor. 

Edvardsson et al. (2014) beskriver hur implementering av personcentrerad vård 

kan leda till minskad samvetsstress hos sjuksköterskor och kan ge patienter en 

mer välkomnande känsla på sjukhusavdelningen.  

 

2.3 Sjuksköterskans roll 

En legitimerad sjuksköterska har fyra fundamentala ansvarsområden. 

International Council of Nurses, ICN, (2014) etiska kod för sjuksköterskor 

beskriver dessa som att främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa och 

lindra lidande. En legitimerad sjuksköterska ska ansvara för och leda 

omvårdnadsarbetet självständigt och i teamarbete. Bedömning, 

diagnostisering, planering, genomförande samt utvärdering angående 

omvårdnaden ska ske i samråd med patienten enligt omvårdnadsprocessen. För 

att en god omvårdnad ska kunna ges behöver sjuksköterskan besitta kompetens 

för att kunna bygga upp ett förtroende i relationen till patienten och närstående. 

ICN:s etiska kod är framtagen för sjuksköterskors gemensamma 

förhållningssätt i omvårdnaden där alla människor, oavsett historia och sociala 

situation skall bemötas med respekt för människovärdet (Svensk 

Sjuksköterskeförening, 2014). 

 

En studie som handlade om sjuksköterskans omvårdnadsstöd kom fram till att 

sjuksköterskor hade en avgörande roll för att stötta egenvård hos personer som 

haft stroke. Sjuksköterskor upplevde att deras roll var att utbilda, stötta, 

informera och ge resurser som hjälper personer att sätta mål som en del av 

deras återhämtning. Personcentrerade mål sågs som ett värdefullt verktyg för 

egenvård (Kidd et al., 2015). I en annan studie som handlade om 

sjuksköterskans roll i strokevården så påvisades att sjuksköterskor aktivt kunde 
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bidra till rehabilitering av personer som haft stroke och integrera 

rehabiliteringspraxis i den rutinmässiga omvårdnaden. Utbildning i 

strokerelaterad rehabiliteringskunskap kan ses som grundläggande för effektiv 

strokevård (Clarke, 2014). 

 

Sjukvårdens mål är att vården skall ges med respekt för alla människors lika 

värde samt den enskildes värdighet och ges på lika villkor för hela 

befolkningen (SFS 2017:810, 2017). För sjuksköterskor innebär 

personcentrerad vård att personen med ett vårdbehov sätts framför sjukdomen 

och att ett samarbete upprättas i vård och omsorgen. Medvetenhet om att alla 

personer kan råka ut för sjukdom och ohälsa och att det inte betyder att 

personen blir sin sjukdom är en grundfilosofi i personcentrerad vård. 

Öppenhet, intresse och lyhördhet för att förstå personens egna uppfattning av 

sin situation är en förutsättning för sjuksköterskan i den personcentrerade 

vården (Svensk Sjuksköterskeförening, 2016).  

 

2.4 Problemformulering 

Genom förståelse för de individuella strategier som personer tillämpar skulle 

sjuksköterskor kunna öka chansen att tillämpa personcentrerade 

omvårdnadsåtgärder och utveckla patientstöd för att hjälpa personer som haft 

stroke i återhämtningen. En samlad bild av hur personer som haft stroke 

hanterar sin vardag saknas och skulle möjligtvis kunna sammanställas genom 

en litteraturstudie. 

 

3. Syfte 

Att beskriva de strategier som används i vardagen av personer som haft stroke 

 

4. Metod 

4.1 Design 

Metoden var en litteraturstudie med systematisk sökning. Litteraturstudier med 

systematisk sökning syftar till att samla evidens från tidigare genomförda 

empiriska studier av bra kvalitet och hög trovärdighet. Vid sammanställningen 
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av resultatet från artiklarna genomfördes en integrerad analys vilket innebär att 

analysen skedde i flera steg och slutligen resulterade i kategorier utifrån 

resultaten i artiklarna (Kristensson, 2014).  

 

4.2 Sökstrategi  

De meningsbärande orden identifierades utifrån syftet för att få fram relevanta 

sökord. I Svenska MeSH är dessa ord slaganfall och psykologisk anpassning 

och livsavgörande händelser. Förslag i Svenska MeSH på de engelska 

sökorden blev stroke och coping och life change events. Genom MeSH-termer 

och Cinahl Headings så gjordes sökorden om till ämnesord och fler ord 

identifierades (bilaga 1). Sökningen utfördes i de valda databaserna Cinahl 

Plus with Full Text, MEDLINE och PsycINFO som innehåller vetenskapliga 

artiklar inom omvårdnad. Blocksökning kombinerade ämnesorden och dess 

synonymer med booleska sökoperatorer, såsom AND eller OR (Kristensson, 

2014). Limits som tillämpades i Cinahl Plus with Full Text var Peer Reviewed, 

2000-2017 och Adulthood. I MEDLINE tillämpades 2000-2017, All Adult och 

19+ years. I PsycINFO tillämpades Peer Reviewed, 2000-2017 och All Adult. 

 

4.3 Urvalsförfarande 

Urvalet av studier skedde i tre steg för att finna relevanta studier till resultatet. 

I det första urvalet lästes 240 titlar separat vilket ledde till det andra urvalet där 

65 abstrakt lästes separat. Granskningen av abstrakts ledde till att 32 studier 

bedömdes i sin helhet varav 11 studier bedömdes svara på litteraturstudiens 

syfte, uppfyllde inklusionskriterierna och gick vidare i processen (Kristensson, 

2014). Inga dubletter noterades under processen.  

 

Inklusionskriterier var studier som omfattade vuxna personer som haft stroke 

och vid studiens utförande var utskrivna från strokeavdelning. Studiernas 

resultat skulle vara beskrivna utifrån personens perspektiv, ha relevans till 

omvårdnadsvetenskap och ha godkännande från giltig etisk granskningsnämnd. 

Exklusionskriterier var studier som omfattade personer som innan stroke hade 

neuropsykiatrisk nedsatthet, intellektuell funktionsförändring eller som själva 

saknade kapacitet till eget beslutsfattande.  
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4.4 Kvalitetsgranskning 

De elva artiklar som valdes ut kvalitetsgranskades med stöd av Kristerssons 

(2014) förslag på granskningsmall för kvalitativa artiklar. Granskningsmallens 

centrala delar var syfte, metod, resultat och diskussion som fördelades på 12 

frågor med alternativen JA eller NEJ. Därefter bedömdes artiklarnas kvalitét 

genom ett poängsystem där studierna fick ett poäng för varje uppfylld fråga i 

granskningsmallen. För att ha tillräckligt god kvalitet bedömdes det att 

artiklarna skulle ha minst tio poäng. En artikel föll bort på grund av stora 

brister i kvalitet vilket visades genom låg poäng. 

 

4.5 Dataanalys 

En integrerad analys gjordes i tre steg enligt Kristernsson (2014). Det första 

steget i den integrerade analysen var att läsa de valda artiklarna för att 

identifiera likheter och skillnader i hur personer efter stroke hanterar sin 

vardag. Artiklarna lästes individuellt för att få en individuell tolkning av 

helheten, samt inte påverkas av varandra. I artiklarna färgmarkerades den text 

som var relevant för syftet på varsitt håll och likheter och skillnader 

identifierades. Likheterna jämfördes och sammanställdes sedan som kategorier 

som kunde svara på syftet. Diskussion om studiernas resultat skedde 

kontinuerligt under hela analysprocessen. Essensen i vissa kategorier kunde 

kopplas ihop med andra kategorier och sammanfogades till en större kategori. I 

det tredje steget sammanställdes och översattes resultatet från Engelska till 

Svenska under de olika kategorierna. Kategorierna presenteras under rubriken 

Resultat. 

 

4.6 Etiska överväganden 

Samtliga studier redovisade informerat och muntligt samtycke. De var etiskt 

godkända av en etisk kommitté eller publicerade i en tidsskrift som krävde att 

studier var etiskt godkända och hade egen etisk panel som granskade studierna 

innan publicering. Etikprövningslagen (SFS 2003:460) säger att om forskning 

innefattar ett fysiskt ingrepp eller forskning där känsliga personuppgifter som 

omfattas av personuppgiftslagen (SFS 1998:204) samlas in så ska forskningen 

godkännas vid en etikprövning (Kristensson, 2014). Detta är för att värna om 

integritet och välmående för de som deltar i forskningsstudier. För att visa 
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största möjliga respekt för de personer som haft stroke refereras dem aldrig till 

som någonting som definierar dessa personer som den sjukdom de drabbats av. 

Båda uppsatsförfattarna har erfarenhet av strokevård på både sjukhus och i 

hemsjukvård, samt teoretisk kunskap om copingstrategier baserat Lazarus och 

Folkmans publikation Stress, Appraisal and Coping från 1984. Eftersom 

studien är av induktiv karaktär har förförståelse har åsidosatts i studien för att 

få ett så objektivt resultat som möjligt genom att hålla en öppen dialog och 

diskutera befintlig förförståelse under hela processen. I litteraturstudiens 

resultat presenteras allt som anses svara på litteraturstudiens syfte och fakta 

som framkommer i resultatet har varken förvrängts eller uteslutits medvetet. 
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5 Resultat 

Litteraturstudiens resultat bygger på tio studier av kvalitativ metod vilka var 

genomförda mellan åren 2005 - 2014 i Australien, Canada, Norge, Sverige och 

USA. Resultatet innefattar sex lika strategier som personer som haft stroke 

använder sig av i sin vardag för att hantera de psykiska och fysiska utmaningar 

som uppstått. Vissa kategorier hade underkategorier (se Tabell 1). Personer 

som haft stroke hanterade sin vardag genom att söka stöd socialt, 

professionellt och i religiösa termer. De tillämpade även ett positivt synsätt 

och försökte hitta hopp och motivation och jämförde sig själva med andra. De 

sökte kunskap och var problemlösningsinriktade, hittade praktiska lösningar 

och använde bilkörningen som strategi. De accepterade den förändrade 

tillvaron. De höll sig engagerade i aktiviteter och försökte vara delaktiga. 

TABELL 1 

Strategier 

Artiklar (se förteckning nedanför tabellen) 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

SÖKA STÖD           

Socialt stöd           

Professionellt stöd           

Stöd genom religion           

 

TILLÄMPA POSITIVT SYNSÄTT           

Vara positiv           

Hitta hopp och motivation           

Jämföra sig själv med andra           

 

ATT VARA 

PROBLEMLÖSNINGSINRIKTAD 

          

Hitta praktiska lösningar           

Finna olika sätt till förflyttning           

 

SÖKA KUNSKAP           

 

ACCEPTERA DEN FÖRÄNDRADE 

TILLVARON 

          

 

ATT VARA AKTIV OCH DELAKTIG           
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Att hålla sig aktiv           

Att vara delaktig           

 

1. Ch´ng et al. (2008)   2. Gillen (2005)  

3. Hjelmblink och Holmström (2006) 4. Kessler et al. (2009) 

5. Kuluski et al. (2014)   6. Lynch et al. (2008) 

7. Olofsson et al. (2005)   8. Pallesen (2014) 

9. Tuale och Råheim (2014)  10. White et al. (2011) 

 

5.1 Söka Stöd  

Att söka stöd socialt, professionellt och i religion (Lynch et al., 2008; Ch´ng, 

2008; Hjelmblink & Holmström, 2006; Pallesen, 2014; Olofsson et al., 2005; 

Kuluski et al., 2014; Kessler et al., 2009; Gillen, 2005).  

 

Sociala relationer berördes ofta av personer som haft stroke. De fann att stöd 

från familj och vänner var en viktig resurs i vardagen (Ch´ng et al., 2008; 

Kuluski et al., 2014; Lynch et al., 2008; Olofsson et al., 2005; Pallesen, 2014). 

Stöd från familj och vänner var en bidragande faktor som gav uttryck för 

starkare familjerelationer baserat på stöd och uppmuntran som erhållits från 

familjen (Kessler et al., 2009). Det visade sig att socialt stöd främjade coping 

och acceptans (Ch´ng et al., 2008) och i stödet framkom det känslor av 

kompetens och värde som familjemedlem (Kessler et al., 2009). En person såg 

tiden tillsammans med andra människor som en gåva och definierade att en 

gåva är någonting som ges till någon utan betalning och bör accepteras med 

nöje (Hjelmblink & Holmström, 2006). En annan person bestämde sig för att 

söka stöd från en gammal vän genom att be henne att vara referens för 

framtida jobbansökningar och blev strax därefter erbjuden ett jobb (Kuluski et 

al., 2014) 

 

Personer som haft stroke hanterade även sina svårigheter genom att söka 

professionellt stöd från hälso-och sjukvården (Hjelmblink & Holmström, 

2006; Olofsson et al., 2005) och hade i något skede fått stöd från en psykolog, 

psykiatriker eller kurator som kunde ge rådgivning (Kuluski et al., 2014). Ett 
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annat professionellt stöd var stödgrupper för personer som haft stroke då dessa 

gav stöd och uppmuntran (Ch´ng et al., 2008; Kessler et al., 2009).  

 

Utmaningar på grund av stroke kunde även hanteras genom att se det som ett 

test i religiösa termer, känna sig mer religiös och få tröst som vunnits genom 

religiös övertygelse (Ch´ng et al., 2008; Gillen., 2005; Lynch et al., 2008). 

Vissa personer förklädde sin andlighet genom att tala om tron i andra termer 

(Hjelmblink & Holmström, 2006) och det hade förekommit förändringar i det 

religiösa livet såsom att be oftare (Gillen, 2005).  

5.2 Tillämpa ett positivt synsätt 

Positiv omtolkning genom att vara positiv och att aktivt försöka hitta hopp och 

motivation och att jämföra sig själv med andra (Lynch et al., 2008; Ch´ng et 

al., 2008; Pallesen, 2014; Taule & Råheim, 2014; Kuluski et al., 2014; 

Kessler et al., 2009; White et a.l, 2012; Olofsson et al., 2005).  

 

Personer som haft stroke ansåg att en positiv attityd gjorde det möjligt för dem 

att övervinna fysiska begränsningar. En strategi var att betona de positiva 

aspekterna mer och fokusera på de positiva saker som hade framkommit efter 

stroke genom att formulera en positiv känsla av jaget (Ch´ng et al., 2008; 

Lynch et al., 2008; Pallesen, 2014). De kunde uttrycka tacksamhet för att ha 

fått en andra chans och att det kunde ha varit värre. De hade reflekterat positivt 

på sina framsteg och efter positiv omtolkning uttryckt tacksamhet för att ha 

möjlighet att fortsätta sina liv (Kessler et al., 2009; Kuluski et al., 2014). 

 

Vissa personer som haft stroke upplevde hopp och kunde se svåra uppgifter 

som en positiv utmaning (Taule & Råheim, 2014) och att vara hoppfull kunde 

leda till ytterligare förbättringar (Olofsson et al., 2005; Taule & Råheim, 

2014). En person använde sin passion som pianist för att motivera sig till 

fortsatt fysisk rehabilitering. I hennes fantasi föreställde hon sig när hon 

spelade piano och använde sina färdigheter från fantasin som ett mål att uppnå 

i verkligheten (Kuluski et al, 2014). Andra personer hittade motivation i att 

vilja fortsätta att uppfylla föräldraansvaret där barnens välmående gav 

motivation (Kuluski et al., 2014; Taule & Råheim, 2014) eller av att återfå 
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körkortet (White et al., 2012) och att få hopp och motivation genom kunskap 

om återhämtningmöjligheter (Kessler et al., 2009).  

 

Personer som haft stroke kunde jämföra sin egen prestation med prestationen 

hos andra (Ch´ng et al., 2008; Kessler et al., 2009; Kuluski et al., 2014; Taule 

& Råheim, 2014). Det påtalades att jämförelse med andra var ett sätt att ta 

kontroll över sin hälsa (Kessler et al., 2009). Exempelvis så jämförde en 

person sig själv med en legendarisk stridspilot som fått benen amputerade efter 

en flygolycka. Piloten fortsatte att vara aktiv även fast han saknade ben. 

Personen resonerade att om ett flygplan kan styras av en pilot utan ben så kan 

även han klara av att göra någonting, exempelvis att klippa gräset (Kuluski et 

al., 2014).  

 

5.3 Att vara problemlösningsinriktad  

Att vara problemlösningsinriktad genom att hitta praktiska lösningar och finna 

olika sätt till förflyttning (Ch´ng et al., 2008; Kessler et al., 2009; Kuluski et 

al., 2014; Lynch et al., 2008; Olofsson et al., 2005; Pallesen, 2014; Taule & 

Råheim, 2014; White et al., 2012;)  

 

Personer som haft stroke lärde sig att hitta praktiska lösningar till fysiska 

begränsningar (Ch´ng et al., 2008; Lynch et al., 2008; Taule & Råheim, 2014) 

såsom att bära med sig ett kommunikationskort, hitta nya sätt att klä sig 

självständigt (Ch´ng et al., 2008) eller att anpassa arbetsförhållanden utifrån 

personlig förmåga (Kuluski et al., 2014; Pallesen, 2014). En del visade Gung-

Ho-anda i sina sätt att närma sig problem vilket resulterade i uthållighet och 

flexibilitet i problemlösningsförmågan (Pallesen, 2014). En person bad sin fru 

att hjälpa honom att knyta sina skosnören innan hon gick till jobbet. Sedan 

stannade han inne med sina utomhusskor kvar på fötterna tills han beslutade 

att gå ut på egen hand (Taule & Råheim, 2014).  

 

Att köra bil var en strategi som sågs som ett medel för att få tillgång till socialt 

stöd och för att underlätta deltagande i värdefulla aktiviteter. Det var ett sätt att 

återfå självkänsla och frihet (Ch´ng et al., 2008; Taule & Råheim, 2014; White 

et al., 2012) och de som hade körförbud fick hitta alternativa transportsätt som 
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inte krävde körkort, exempelvis taxi, permobil och trehjuliga cyklar (Pallesen, 

2014; White et al., 2012), men det fanns även personer som innehav körkort 

som själva insåg sina personliga begränsningar på förmågan att köra bil. De 

placerade självmant individuella restriktioner för bilkörningen såsom att 

endast köra i det lokala området, att inte köra bil på natten eller att inte köra 

längre sträckor (White et al., 2012).  

 

5.4 Söka kunskap 

Att aktivt söka och erhålla kunskap genom olika medier (Ch´ng et al., 2008; 

Kessler et a.l, 2009; Olofsson et al., 2005; Pallesen, 2014) 

 

Det var vanligt förekommande att personer tog kontakt med hälso-och 

sjukvården för att få råd, information om medicinering och information om 

rehabiliterande övningar (Ch´ng et al., 2008; Olofsson et al., 2005). Personer 

som haft stroke sökte kunskap genom omfattande informationssökningar efter 

utskrivning från strokeavdelning. Det kunde också handla om strategier för 

återinlärning av färdigheter såsom stavning, kommunikation och promenader 

(Ch´ng et al., 2008).  

 

Kunskap bidrog till att förstå vad som hade hänt och underlättade omtolkning 

av värderingar och den söktes genom läsning eller genom alternativa källor. 

En alternativ källa var erfarenheten hos andra med stroke. Möjligheten att 

interagera med andra som delade upplevelsen av stroke utvecklade en känsla 

av tillhörighet och att engagera sig med andra som upplevt stroke gav mer 

kunskap. Kunskap gav dessutom ett underlag för att kunna reflektera och 

inhämtad kunskap om strategier för återhämtning gav hopp, motivation och en 

ökad känsla av kontroll (Kessler et al., 2009). En person försökte skola om sig 

flera gånger vilket gav honom nya färdigheter som användes i vardagen, 

såsom möjligheten att använda datorer och söka på internet (Pallesen, 2014).  

  

5.5 Acceptera den förändrade tillvaron 

Att nå acceptans för vad som hänt och att acceptera den förändrade tillvaron 

(Ch´ng et al., 2008; Kessler et al., 2009; Kuluski et al., 2014; Lynch et al., 

2008; Pallesen, 2014; Taule & Råheim, 2014; White et al., 2012) 
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Personer som haft stroke betonade vikten av att nå en känsla av acceptans. Ett 

nytt förtroende och acceptans av kroppens förändringar kunde uppstå (Ch´ng 

et al., 2008; Pallesen, 2014) och de som kunde nå acceptans upplevde mindre 

ångest vilket underlättade för nya strategier för att hantera vardagen (Ch´ng et 

al., 2008). Äldre personer som haft stroke menade att minskad hälsa var något 

de var tvungna att tillåta eftersom det var en del av ålderdomen (Taule & 

Råheim, 2014) och vikten av att acceptera beroende av andra påtalades 

(Kuluski et al., 2014; White et al., 2012). De flesta accepterade sina 

begränsningar och anpassade sina förväntningar och strategier (Pallesen, 

2014) . 

5.6 Att vara aktiv och delaktig 

Att hålla sig engagerad i aktiviteter och att vara delaktig (Ch´ng et al., 2008; 

Kuluski et al., 2014; Pallesen, 2014; Taule & Råheim, 2014; Kessler et al., 

2009; White et al., 2012)  

Ett antal aktiva strategier rapporterades som mycket hjälpsamma under 

återhämtningen, exempelvis att delta i rehabiliteringsprogram och att vara 

engagerad i aktiviteter. Det framkom en njutning som vunnits genom att delta i 

aktiviteter som ansågs vara av intresse innan stroken, men även nyförvärvat 

intresse för nya aktiviteter. Det gav en känsla av prestation, förtroende och 

njutning och underlättade en variation i vardagen (Ch´ng et al., 2008; Olofsson 

et al., 2005). Aktivitetsövningar tillsammans med en sjukgymnast beskrevs 

också som uppskattat (Hjelmblink & Holmström, 2006) och förmågan att 

engagera sig i aktiviteter upplevdes viktigt (Kuluski et al., 2014) 

 

Personer som haft stroke hanterade sin vardag genom att delta i aktiviteter som 

var viktiga för dem innan stroke. Det förekom att personer återupprättade 

tidigare roller för att minska bördan på sina nära och kära genom att hjälpa till 

i huset, ta barnen till skolan och förbereda måltider (Kuluski et al., 2014) och 

behovet fanns att bidra och att känna sig användbar (Taule & Råheim, 2014). 

Vissa fick hitta alternativa sätt att delta (Kessler et al., 2009) och när några 

personer kunde återuppta körning som aktivitet fanns det en betydande känsla 

av återställd livskvalitet och frihet (Taule & Råheim, 2014; White et al., 2012).  
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En person hade återupptagit skidåkningen. Skidåkningen gav henne viss 

njutning. Hon beskrev skidåkningen efter stroke som skrämmande långsamt, 

men fann ändå nöje i det (Taule & Råheim, 2014). En annan person höll sig 

själv sysselsatt genom att ha en mängd vardagliga projekt hemma såsom små 

förändringar och underhållnings-jobb. En tredje person upptäckte intresse för 

countrymusik och reste sedan runt i världen till olika konserter. En fjärde 

person valde att jobba halvtid och fick därigenom tid över för sitt intresse för 

hantverk, antika kläder och kostymer (Pallesen, 2014).  

 

6 Resultatssammanfattning 

Personer som haft stroke hanterade sin vardag genom att söka socialt, 

professionellt och religiöst stöd. Att ha ett positivt synsätt var även något som 

lyftes fram och att vara problemlösningsorienterad och hitta praktiska 

lösningar utifrån fysisk anpassning. Personer som haft stroke uttryckte vikt av 

att fortsätta vara aktiva och att vara delaktiga i aktiviteter, arbete eller 

bilkörning. De kunde hantera sin vardag genom att acceptera sin förändrade 

livssituation och genom att hitta källor till motivation, exempelvis genom att 

jämföra sig själva med andra. Vidare kunde personer hantera sin vardag genom 

att söka kunskap.  

 

7. Diskussion  

7.1 Metoddiskussion 

Litteraturstudie upplevdes vara en lättillgänglig metod att samla bred kunskap 

med och den integrerade analysen upplevdes vara ett tryggt sätt att hitta 

likheter och olikheter i studierna. Urvalsförfarandets gallringssystem 

underlättade att urskilja relevanta studier. Det induktiva tillvägagångsättet att 

hitta kategorier resulterade i att kategorierna fick namnges på frihand. De valda 

databaserna innehöll samlad forskning från hela världen. Forskning som 

handlade om enbart Stroke, Coping eller Life Change Events fanns i stort antal, 

men forskning som specifikt handlade om strategier hos personer som haft 

stroke var det brist på (bilaga 1). Däremot fanns det gott om studier som 

handlade om personers upplevelse av livet efter stroke. I dessa studier kunde 
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strategier upptäckas som berörde personer som haft stroke och deras hantering 

av vardagen. Fler studier hade varit önskvärt och databaser utan 

omvårdnadsfokus hade kunnat användas för att identifiera fler studier med 

relevant innehåll. Studierna skulle vara skrivna på engelska vilket möjliggjorde 

god läsförståelse i analysprocessen och gav god bredd till publicerade studier, 

men värdefulla studier kan ha missats då övriga språk exkluderades. Dessutom 

finns det risk att ord kan ha översatts felaktigt då dessa kan ha haft flera 

betydelser i det svenska språket. Ett exempel är ordet ”scooter” som används 

på sida 836 i studien från White et al., (2012). Översättningen kan betyda 

moped, sparkcykel, motorcykel och snöskoter, men det alternativ som 

bedömdes som mest rimligt var att personen köpt en permobil.  

 

Peer Reviewed tillämpades inte i MEDLINE då artiklarna som publiceras i 

denna databas redan är expertgranskade. Samtliga databaser har fokus på 

omvårdnad, vilket är det mest betydelsefulla fokuset av litteraturstudien. En 

provsökning gjordes med sökåren 2007-2017, men detta gav inte tillräckligt 

med resultat. Därför expanderades sökåren till 2000-2017 vilket resulterade en 

relevant studie från 2006 och två relevanta studier från 2005. Det kan 

resoneras att skillnaden mellan 2005 och 2007 är markant, men att 

teknologiska framsteg kan ha markant skillnad mellan 2005 och 2017, såsom 

ökad tillgänglighet av internet och mobiltelefonens eller surfplattans 

användningsområden. Ytterligare artiklar med fokus på hur personer som haft 

stroke hanterar sin vardag hade varit önskvärt för att ge större bredd och 

eventuellt fler kategorier. Att deltagarna i de vetenskapliga artiklarna skulle 

vara över 18 år gamla motiveras genom att endast 100 barn per år får stroke i 

Sverige (Barnriksstroke, u.å). Barn är inte juridiskt myndiga vilket juridiskt 

och etiskt skulle kunna komplicera litteraturstudieprocessen. Barn som haft 

stroke kan dessutom ses som en egen genré.  

 

Enligt Kristensson (2014) är de det viktigt att använda sig utav en 

granskningsmall för att bedöma och stärka litteraturstudiens trovärdighet och 

kvalitet, vilket gjordes flera gånger för att minska risken för att 

bedömningsfrågorna i mallen skulle tolkas olika. Studierna granskades var för 

sig för att inte påverkas av varandra och för att hålla en opartisk bedömning. 
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Därefter diskuterades vilka studier som hade en tillräcklig god kvalitet. 10 

studier bedömdes ha god kvalitet, vilket baserades på det höga antalet poäng 

som studierna fick i granskningsmallen. Det bedömdes att en studierna hade 

låg kvalitet på grund av låga poäng i granskningsmallen och exkluderades 

därför från litteraturstudiens resultat. 

   

Enligt Kristensson (2014) behöver även litteraturstudier ställas emot 

forskningsetiska överväganden. Personer som deltagit i samtliga 

forskningsartiklar har till synes behandlats med största möjliga respekt för 

autonomiprincip, nyttoprincip, rättviseprincip och inte skada-princip 

(Kristensson, 2014). Därför ansågs studierna uppfylla etiska aspekter och 

inkluderades i litteraturstudien. Inga studier som passat syftet har medvetet 

valts bort på grund av förförståelse, bias eller jäv. Begreppet ”Personer som 

haft stroke” har använts genom hela arbetet för det bedömdes visa störst 

respekt för de personer som deltagit i studierna som lett fram till resultatet.  

 

7.2 Resultatsdiskussion 

Syftet med litteraturstudien var att beskriva de strategier som används i 

vardagen av personer som haft stroke. Sjuksköterskor bör kunna hjälpa 

personer som haft stroke att finna strategier för att lättare hantera sin vardag. 

Sjuksköterskor ska ge stöd till personer som haft stroke och deras familjer 

vilket borde kunna bidra till ökat välbefinnande hos dessa personer. 

Könsfördelningen av personerna som ingått i studierna som ledde fram till 

resultatet var jämn, vilket var ett önskat och medvetet val. Det som saknades i 

studierna var personer som identifierar sig enligt HBTQ, vilket möjligtvis 

skulle kunna ha givit nya perspektiv värda att ta i beaktning. Det noterades 

dock inga särskilda köns-eller genusbundna strategier. Inte heller kunde 

socioekonomiska skillnader eller likheter identifieras i resultatet, men det kan 

tänkas förekomma skillnader där samhälleliga privilegier avgör vilka strategier 

som finns tillgängliga. Svensk Sjuksköterskeförening (2017) menar att det 

finns etiska dimensioner av all omvårdnad, men också att omvårdnad som 

tillgodoser essentiella behov kan vara komplicerad. Detta kan tolkas som att 

olika personer är i behov av olika typer av omvårdnad, vilket kan ses som 
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grundtanken med personcentrerad vård. För personen som vårdtagare ska 

vården som ges vara den mest etiskt tänkbara.  

 

Socialt stöd söks inte uteslutande av personer som haft stroke, utan även av 

personer som drabbats av andra sjukdomstillstånd. En studie som handlar om 

personer som drabbats av hjärtsvikt påpekar att socialt stöd är en av de 

viktigaste strategierna för att gå vidare med livet och för återhämtningen 

(Gary, 2006). Stöd från vänner, familj och sjukvården under stress kan ha stark 

inverkan på psykologisk utgång (Glanz & Schwartz, 2008). Genom 

personcentrerad vård kan hela personen visas och bidra med stöd i såväl 

existentiella såsom andliga och fysiologiska behov (Svensk 

Sjuksköterskeförening, 2016). Ett exempel på att se hela personen är en 

sjuksköterska som jobbade i en daglig verksamhet hade som personlig rutin att 

träffa och lära känna alla nya personer innan hon lärde sig något om deras 

vårdbehov. Sjuksköterskan frågade vad som gjorde dem lyckligast varje dag, 

vad de tyckte bäst om sina liv och ifall de någonsin hade vunnit på lotteriet, 

vilket alltid framkallade skratt. Detta hjälpte sjuksköterskan att bilda en mental 

bild av hela personen och såg därigenom vårdbehovet som endast en del av 

hela personen (Love, 2011).  

 

Nämnvärt för diskussion är att familj och sociala relationer kan ha en stor 

betydelse när personer drabbas av sjukdomar. Det kan argumenteras att socialt 

stöd var en viktig och användbar strategi, då den innehöll stöd från olika 

element såsom familj och profession. Sjuksköterskor bör kunna se möjlighet 

till stöd från olika perspektiv för att hjälpa personer som haft stroke genom sitt 

arbete. Det kan argumenteras att sjuksköterskors omvårdnadsarbete ska fånga 

upp hela familjen och se det sociala nätverket som en helhet för att patienten 

ska kunna få emotionellt och praktiskt stöd i det långa loppet. Detta styrks av 

Svensk Sjuksköterskeförening som beskriver att närståendes delaktighet i 

vården ska stöttas av sjuksköterskor (Svensk Sjuksköterskeförening, 2016). 

Genom att kunskap och förståelse för de olika sätt som personer som haft 

stroke hanterar sin vardag skulle sjuksköterskor kunna utveckla arbetssätt i 

omvårdnadsprocessen för att ge personcentrerat stöd.  
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Litteraturstudiens resultat visade även att personer som haft stroke kunde 

hantera svårigheter genom att vara positiva. De hanterade bland annat sina 

svårigheter genom att aktivt finna källor till motivation och att jämföra sig med 

andra. Stress, Appraisal and Coping adresserar detta genom att beskriva hur 

kognitiva bearbetningsprocesser, såsom positiv jämförelse, kan medföra 

minskad känslomässig stress. Det kan även vara att brottas med att behålla en 

positiv värdering trots negativa händelser. Positivt tänkande och hoppfullhet 

kan vara en värdefull resurs (Lazarus och Folkman, 1984). Positiv omtolkning 

är relativt vanligt. Det kan vara att personen försöker att revidera sin syn på en 

stressig situation för att se den i ett mer positiv ljus genom positivt tänkande 

och positiv omvärdering (Skinner & Zimmer-Gembeck, 2016). Sjuksköterskor 

som arbetar personcentrerat kan låta personen göra det val som önskas och 

respektera det valet även fast det kan innebära risker, till exempel att en person 

med diabetes äter sötsaker (Svensk Sjuksköterskeförening, 2016). Ett 

personcentrerat arbetssätt innebär att skapa en medvetenhet om varje person 

genom att verkligen lyssna på patienters och närståendes berättelser vilket kan 

ge underlag för den gemensamma hälsoplaneringen och vara läkande och öka 

möjligheten att finna lindring av symtom (Centrum för personcentrerad vård, 

2017). Det kan resoneras att sjuksköterskor skulle kunna stötta individens 

positiva tänkande och således vara en facilitator till positiv omtolkning. Stödet 

skulle kunna bestå i att ge beröm, positiv bekräftelse samt att betona framsteg 

och positiva händelser för att stärka individen i dess rehabiliteringsprocess och 

förmåga till positiv omtolkning.  

 

Vidare beskriver litteraturstudiens resultat att en strategi var att vara 

problemlösningsinriktad. Det kunde handla om alternativa sätt att utföra 

moment och att hitta praktiska lösningar. Resultatet visade även att möjlighet 

till att köra bil eller att hitta alternativ transport användes som strategi. 

Problemlösningsorienterade strategier kan skapa lösningar på ett problem och 

innehålla tillvägagångssätt och strategier för att hantera svårigheter (Skinner & 

Zimmer-Gembeck, 2016). Det är viktigt att uppmuntra personer som haft 

stroke i praktiska aktiviteter så snart som möjligt och att undvika att lära ut 

olämpliga sätt att utföra moment, vilket kan bidra till utvecklingen av 

onormala rörelsemönster. Detta kan innebära att personen får lära om nya sätt 
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att närma sig saker. Ofta kan en mindre ändring i det praktiska utförandet göra 

en aktivitet lättare att genomföra. Exempelvis att sitta ner till en specifik 

uppgift, stabilisera armen på en arbetsyta när handen används eller att dela upp 

ett moment i stadier och träna varje stadie tills det bildar en helhet (Swann, 

2008). Omvårdnad ska ske med ett personcentrerat förhållningssätt där 

människan ses som unik och ska kunna bemötas utifrån sina egna 

förutsättningar (Svensk Sjuksköterskeförening, 2016). Exempelvis en 

sjuksköterska som arbetar personcentrerat i hemsjukvården säkerställer att 

tiden som används är tillägnad personen som tar emot besöket. Sjuksköterskan 

pratar med personer om saker som inte är relaterade till den specifika 

hälsofrågan. Sjuksköterskan vet att personen älskar att få sina händer 

masserade, så medan de pratar om personens barnbarn, masserar 

sjuksköterskan försiktigt personens händer (Love, 2011).  

 

Det kan resoneras att sjuksköterskors ansvar som patientens förespråkare är att 

känna till vad andra professioner, såsom arbetsterapeut och fysioterapeut, kan 

ge för stöd. Vidare kan det resoneras att sjuksköterskor ska kunna känna igen 

en patients sätt att hantera utmaningar och därmed hjälpa till att hitta den mest 

adaptiva och funktionella strategin för att hantera en viss utmaning. 

Sjuksköterskor kan stötta personer i deras svåra resor och hjälpa dem att pussla 

ihop lösningar till utmaningar. I övrigt så kan det argumenteras att 

bilkörningen förespråkas som någonting centralt för att lyckas med många av 

strategierna då det representerade så många olika personliga delar av livet. 

Bilen användes för att ta sig till aktiviteter, den användes för att nå socialt och 

professionellt stöd och den användes för att bibehålla en identitet och 

självkänsla.  

 

8. Slutsats 

Personer som haft stroke använder sig av olika strategier för att hantera sin 

vardag. Litteraturstudien visar att stöd är essentiellt i hantering av utmaningar 

som kan uppkomma efter stroke. Sjuksköterskor ska kunna erbjuda kunskap 

och information samt psykologiskt och emotionellt stöd. Vårdprofessionen ska 

kunna ge enhetligt stöd i att tänka positivt, hitta motivation och kraft för att nå 
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acceptans av livet efter stroke. Acceptansen borde kunna underlätta 

genomförandet av positiv omtolkning, vilket skulle kunna medföra att personer 

som haft stroke jobbar problemlösningsorienterat och övervinner de fysiska 

och psykiska utmaningar som stroke kan tillföra. Bilen upplevdes av många 

som mer än bara ett transportmedel. Den var en källa till frihet, socialt liv och 

identitet och bör därför inte förminskas eller glömmas bort av sjuksköterskor i 

arbetet med personer som haft stroke.  

8.1 Kliniska implikationer 

En bred kunskapsbild om vilka strategier personer som haft stroke använder 

sig av i vardagen kan hjälpa sjuksköterskor att ge insiktsfull och personcentrad 

omvårdnad. Kunskapen i litteraturstudien skulle därför kunna nyttjas av 

Sjuksköterskor i stöttande samtal, hälsofrämjande samtal och i 

utskrivningssamtal. Litteraturstudien kan bidra med kunskap om att en positiv 

och motiverande inställning är viktigt vid omvårdnad av personer som haft 

stroke. Hur meningar formuleras genom ordval skulle kunna leda till mer 

negativ eller positiv betoning i en konversation, exempelvis genom att säga 

“utmaning” istället för “svårighet” eller ”problem”. Sjuksköterskor som läst 

litteraturstudien bör också förstå vikten av att koppla in familjen och att jobba 

familjeorienterat, eftersom dessa ska ses som en kraftfull återhämtningsresurs. 

Genom att undersköterskor och andra yrkeskategorier får kunskap om hur 

personer som haft stroke hanterar sin vardag så kan arbetssättet och 

bemötandet mot personer som haft stroke bli mer enhetligt.  

 

8.2 Förslag till fortsatt forskning  

Litteraturstudien kan även ligga till grund för vidare forskning då det med 

säkerhet förekommer många fler strategier hos personer som haft stroke. Som 

tidigare nämndes så fanns det inte särskilt många studier som handlade om hur 

personer som haft stroke hanterar sin vardag. Mer forskning kan därför 

behövas för att ge en större insikt. Det skulle även vara spännande att utforska 

likheter och olikheter mellan strategier hos personer som haft stroke och 

exempelvis personer som haft cancer eller hjärt-och kärlsjukdomar.  
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Bilaga 1: Sökmatris  

Databas Sökord Resultat av 

sökningen 

Urval 

1 

Urval 

2 

Urval 

3 

PsycINFO 

2017-11-10 

10:15 

#1 Coping OR 

Coping Behavior 

OR Coping Skills 

OR Adaptation 

Psychological 

39,312    

PsycINFO 

2017-11-10 

09:03 

#2 Stroke OR 

Apoplexy OR 

Cerebrovascular 

Accident OR CVA 

28,164    

PsycINFO 

2017-11-10 

09:07 

#3 Life Change 

Events OR Stressful 

Events OR Events, 

Life Change OR 

Life Changes 

32,154    

PsycINFO 

2017-11-10 

09:10 

#1 AND #2 AND #3 

Sökbegränsningar 

Peer Reviewed. 

2000-2017.  

Adulthood (18 yrs & 

older) 

 

 

61 23 15 5 

MEDLINE 

2017-11-10 

10:25 

 

#1 Coping OR 

Coping Behavior 

OR Coping Skills 

OR Adaptation 

Psychological 

37,452    



2 
 

MEDLINE 

2017-11-10 

10:30 

#2 Stroke OR 

Apoplexy OR 

Cerebrovascular 

Accident OR CVA 

91,438    

MEDLINE 

2017-11-10 

10:35 

#3 Life Change 

Events OR Stressful 

Events OR Events, 

Life Change OR 

Life Changes 

37,463  

 

 

  

MEDLINE 

2017-11-10 

Tid: 10:45 

#1 AND #2 AND #3 

Sökbegränsningar 

2000-2017.  

All adult, 19+ years 

99 17 4 2 

CINAHL 

Plus with 

Full Text 

2017-11-07 

Tid: 09:45 

#1 Coping OR 

Coping Behavior 

OR Coping Skills 

OR Adaptation 

psychological 

22, 325    

CINAHL 

Plus with 

Full Text 

2017-11-07 

Tid: 09:50 

#2 Stroke OR 

Apoplexy OR 

Cerebrovascular 

Accident OR CVA 

35,815    

Cinahl Plus 

with Full 

Text 

2017-11-07 

Tid: 09:55 

#3 Life Change 

Events OR Stressful 

Events OR Events, 

Life Change OR 

Life Changes 

21,386    

Cinahl Plus #1 AND #2 AND #3 80 25 13 4 
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with Full 

Text 

2017-11-07 

Tid: 10.00 

Sökbegränsningar:  

Peer Reviewed. 

2000-2017.  

All adult.  
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Bilaga 2: Artikelmatris                                                         

  

Författare, år, 

titel, tidskrift, 

sidnr och land 

Syfte Metod och ev. Design Värdering Resultat 



2 
 

Ch´ng, A. M., 

French, D., & 

McLean, N. 

(2008). 

  

Coping with the 

challenges of 

recovery from 

stroke: long 

term 

perspectives of 

stroke support 

group 

members. 

  

Journal of 

Health 

Psychology, 

13(8), 1136-

1146, 

Australien. 

Hantera 

utmaningarna 

för 

återhämtning 

från stroke. 

Långsiktiga 

perspektiv på 

Strokesupport-

deltagare 

Design: Kvalitativ ansats, 

explorativ design 

  

Population: 

Inklusion: Patienter med 

stroke 

  

Urvalsförfarande: 

Strategiskt urval med 

frivilliga deltagare i en stöd 

grupp. 

  

Urval: 

Antal: 26 studiedeltagare 

Ålder: 22-79 år 

Kön: 14 kvinnor & 12 män 

Bortfall: 5 personer. 

  

Datainsamlingsmetod 

Fokusgruppsdiskussioner 

  

Analysmetod: 

Grounded Theory 

  

  

  

  

  

  

  

  

Styrkor: 

Syftet var tydligt 

beskrivet. Tydligt 

beskrivet urval. 

Tydligt beskriven 

datainsamling. 

  

Svaghet: 

Överförbarhet: 

Deltagare rekryterade 

från samma 

strokesupportgrupper 

eller sjukhus 

  

Socialt stöd och stödgrupper. 

Psykologiskt stöd, 

Kognitiva strategier 

Informationssökning 

Fysioterapi,arbetsterapi och talterapi. 

Praktiska lösningar på fysiska 

begränsningar 

Att delta i aktiviteter eller 

fritidsaktiviteter 

Bilkörning var representativt för 

självständighet och ett sätt att återfå 

självkänsla. 

Acceptans. 

Positiv inställning var 

Förmågan att skratta och använda 

humor. 



3 
 

Gillen, G. 

(2005). 

  

Positive 

consequences of 

surviving a 

stroke. 

  

American 

Journal of 

Occupational 

Therapy,, 59(3), 

3460-350, USA. 

Att specifikt 

reflektera över 

positiva 

konsekvenser 

relaterade till 

deras stroke 

Design:Kvalitativ ansats, 

explorativ design 

  

Population: 

Inklusion:Patienter med 

stroke remitterade till 

inneliggande rehabilitering. 

Exklusion: Patienter som 

tidigare fått 

strokerehabilitering och / eller 

förekomst av språkstörningar 

eller kognitiva störningar 

tillräckligt stora för att 

utesluta deltagande i en 

intervju. 

  

Urvalsförfarande: 

Bekvämlighetsurval. 

  

Urval: 

Antal: 16 studiedeltagare 

Kön: 8 kvinnor & 8 män 

Ålder: Medelålder 61 år (SD 

11) 

Bortfall: 12 

  

Datainsamlingsmetod 

 Semistrukturerad intervju 

  

Analysmetod: 

Kvalitativ innehållsanalys. 

Styrkor: 

Tydligt beskriven 

datainsamling. 

Data analyserades av två 

oberoende personer. 

  

Svaghet: 

Inga citat som styrker 

analys 

  

Patienterna identifierade positiva 

konsekvenser av sin sjukdom vad gällde: 

Socialt stöd 

Hälsofrämjande beteende 

Ökat religiöst beteende såsom att be 

oftare 

Slå ner på takten och fokusera på vad som 

är viktigt i livet 

Ge stöd till andra med risk för stroke 

  

Utifrån att de beskrev positiva 

konsekvenser drogs slutsatsen att vissa 

individer som har haft en akut stroke kan 

ompröva sin erfarenhet i ett positivt ljus. 
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Analysering av kategorier 

genom mjukvara NUD*IST, 

samt analys av en oberoende 

forskare. 
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Hjelmblink, F., 

& Holmström, 

I. (2006). 

  

To cope with 

uncertainty: 

Stroke patients' 

use of temporal 

models in 

narratives.. 

  

Scandinavian 

Journal of 

Caring Sciences, 

20(4), 367-374, 

Sweden 

Att belysa 

användningen 

av tidsmodeller 

i 

strokepatienter

nas  berättelser 

om rädsla för 

återfall och 

död. 

Design: Kvalitativ ansats, 

deskriptiv design 

  

Population: 

Inklusion:Strokepatienter som 

var utskrivna från ett svenskt 

universitetssjukhus 

  

Urvalsförfarande: 

Bekvämlighetsurval. 

  

Urval: 

Antal: 19 studiedeltagare 

Kön: 11 kvinnor & 8 män 

Ålder: 56-98 år 

Bortfall: 4 personer. 

  

Datainsamlingsmetod: 

Semistrukturerad intervju 

  

Analysmetod: Analys enligt 

narrativ teori. Systematisk 

genomläsning. Identifiering av 

kategorier relaterade till tid. 

Innehållet i kategorierna 

sammanfogades och bildade 

en helhet. 

  

  

  

  

  

Styrkor: 

Tydlig & utförlig 

beskrivning av 

deltagarna. 

Citat för att styrka 

analys 

Analysens resultat 

diskuterades vid ett 

seminarium med andra 

forskare 

  

Svaghet: 

Inte ett varierat urval 

Kontextbundna fynd med 

liten möjlighet för 

överförbarhet 

  

Transformativt lärande kan ge insikt om 

hur människor som har upplevt stroke lär 

sig, bygga upp kompetens och återinträde 

i värderade aktiviteter. 

  

Sociala kontakter gjordes tid till en enhet 

som utbytts med andra människor 
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Kessler, D., 

Duboulz, C., 

Urbanowski, R., 

& Egan, M. 

(2009). 

  

Meaning 

perspective 

transformation 

following 

stroke: the 

process of 

change. 

  

Disability & 

Rehabilitation, 

31(13), 1056-

1065,  Canada. 

Att undersöka 

om 

förändringen 

som uppstår 

efter stroke 

följer en 

process som 

liknar 

transformativ 

inlärning. 

Design: Kvalitativ ansats, 

explorativ design 

  

Population: 

Inklusion: 

Personer med stroke som 

deltog i stödprogram 

  

Urvalsförfarande: 

Bekvämlighetsurval 

  

Urval: 

Antal: 12 studie deltagare 

Kön: 10 män & 2 kvinnor 

Ålder: 44-74 

Bortfall: Framgår inte i 

studien 

  

Datainsamlingsmetod: 

Semi-strukturerade intervjuer 

  

Analysmetod: 

Grounded Theory 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Styrkor: Syftet var tydligt 

beskrivet. 

Tydligt beskrivet urval. 

Tydligt beskriven 

datainsamling. 

Analysresultat 

diskuterades vid 

regelbundna möten med 

annan forskare 

Citat som styrker analys 

 

Svagheter: 

Kontextberoende fynd 

med liten möjlighet för 

överförbarhet 

. 

Resultaten av denna studie visar att 

omvandling av meningsperspektiv kan 

inträffa efter stroke. Kunskap om hälsa 

Stöd av nära och kära även vårdpersonal. 

Reflektion kunde få insikt i vad 

återhämtning innebar. 

Deltagarna omprövat sina prioriteringar. 

Söker kontroll. Detta gjordes genom att 

göra 

val och vidta åtgärder om dessa val. 

Deltagande i återhämtningsrelaterade 

aktiviteter 
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Kuluski, K., 

Dow, C., 

Locock, L., 

Lyons, L. F., & 

Lasserson, D. 

(2014). 

  

Life interrupted 

and life 

regained? 

Coping with 

stroke at a 

young age.. 

International 

Journal of 

Qualitative 

Studies on 

Health & Well-

Being, 2014(9), 

1-12, England 

För att förstå 

upplevelsen av 

stroke som en 

invalidiserande 

livssituation 

bland 

ungdomar och 

de strategier 

som de 

använder för 

att återhämta 

sig och 

livshantera i 

ung ålder. 

Design: 

Kvalitativ ansats, deskriptiv 

design 

  

Population 

Inklusion: Patienter med 

stroke, boende i hemmet, 

yngre än 55 år 

 

Urvalsförfarande 

Data från tidigare 

intervjustudier som hämtats 

från nationell databas. 

Deltagare rekryterades genom 

att dela 

informationsbroschyrer i 

stödgrupper, sjukhus och 

personliga kontakter. 

 

Urval 

Antal: 17 

Ålder: 23-55, medelålder 46,5 

år 

Kön: 6 män, 11 kvinnor 

Bortfall: Framgår ej 

  

Datainsamlingsmetod (ev. 

instrument) 

Samma startfråga till alla 

deltagare. Därefter 

semistrukturerade intervjuer 

kring teman. 

  

Styrkor 

Tydlig beskrivning av 

analys 

Citat för att styrka 

analys 

  

Svagheter 

Individer har rekryteras 

via webbplatser och 

nyhetsbrev. De var 

tvungen att kontakta 

forskarnas avdelning för 

att boka en intervju. 

Dessutom kan frågor 

efter huvudfrågan ha 

varit baserade på 

intervjuarens intressen 

och förförståelse. 

Redovisar inte vilka 

frågor som ställdes efter 

huvudfrågan. 

 

 

Arbete och familj blev bra källa för 

återhämtning. 

Återställa en känsla av att vara normal. 

Tacksamhet för att ha fått en “andra 

chans” eller att “Det kunde ha varit 

värre”. Lyfta sig själv genom att se andra 

som mer sjuka. Att fullfölja familjerollen 

motiverade. Återvinna delar av sig själv 

och göra små vinster.. 

Försökte återställa sin självkänsla genom 

att engagera sig i aktiviteter. 

Positiv reflektion, att sörja för sina 

tidigare förmågor och 

positivt reflekterar över deras framsteg. 
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Analysmetod 

Kvalitativ innehållsanalys. 

Jämförelse av koder och 

teman mellan författarna. 
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Lynch, E. B., 

Butt, Z., 

Heinemann, A., 

Victorson, D., 

Nowinski, C. J., 

Perez, L., & 

Cella, D. (2008). 

  

A qualitative 

study of quality 

of life after 

stroke: the 

importance of 

social 

relationships. 

  

Journal Of 

Rehabilitation 

Medicine, 40(7), 

518-523, USA 

Att identifiera 

dimensioner av 

Quality of Life 

som är viktiga 

för patienter 

efter stroke för 

att stödja 

sjukdomsspecif

ik Health 

Related Qiality 

of Life-åtgärd 

för stroke. 

Design: Kvalitativ ansats, 

deskriptiv design 

  

Population 

Inklusion: ålder18+, 

engelsktalande, stroke 

diagnos, inte nyligen vårdad 

på institution, kognitiv 

funktion som möjliggör att ge 

samtycke, fysisk funktion som 

tillåter en runda-bords 

diskussion på 60-90 minuter. 

 

Urvalsförfarande 

Rekrytering skedde genom 

flygblad på föreningar och 

kliniker. Sjukhuspersonal 

hjälpte till i rekryteringen. 

 

Urval 

Antal: 9 anhörigvårdare + 6 

personer med stroke 

Ålder: Median var 57 år hos 

patientgruppen respektive 60 

år hos vårdgruppen. 

Kön: Fem (5) män, fyra (4)  

kvinnor i patientgrupp 

En (1) man, fem (5) kvinnor i 

vårdgrupp 

Bortfall: Ej beskrivet 

  

Datainsamlingsmetod 

Styrkor 

Citat. Svarar tydligt på 

syftet.   

 

Svagheter 

Deltagarna i 

fokusgrupperna är inte 

helt representativa för 

det fulla spektret 

patienter som haft stroke. 

Fokusgruppen som 

diskussionsforum kan ha 

bidragit till 

återhållsamhet i 

uttalanden från 

deltagarna. Sex av 

deltagarna var 

vårdgivare i form av 

närstående, vilka kan ha 

haft omedvetet 

tolkningsföreträde som 

inte stämmer exakt 

överens med vad deras 

vårdtagare har menat. 

 

 

Uppskattning av stöd från familj. Fysiska 

begränsningar var utmaningar att 

övervinna genom individuell 

insats.Problemlösningsorienterad 

 Självständighet ansågs vara en viktig. 
Personer utvecklade. copingstrategier för 

att övervinna. Positivt sinnestillstånd  

gjorde utmaningarna möjliga att 

övervinna. Begränsningar kunde ses som 

ett personligt test. 

 Utforma stroke i religösa termer. 

Hantera återhämtningsprocess genom 

positiv anda och religös tro. 
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Diskussioner i fokusgrupper 

baserade på QoL-dimensioner  

identifierade i litteratur. 

  

Analysmetod 

Tematisk analys 
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Olofsson, A., 

Andersson, A., 

& Carlberg, B. 

(2005). 

  

'If only I 

manage to get 

home I'll get 

better' -- 

interviews with 

stroke patients 

after emergency 

stay in hospital 

on their 

experiences and 

needs. 

  

Clinical 

Rehabilitation, 

19(4), 433-440, 

Sweden 

Att ta reda på 

erfarenheter av 

strokepatienter 

angående deras 

sjukdomar, 

deras vistelse 

på sjukhus, 

utskrivning och 

hemkomst 

Design: 

Kvalitativ ansats, deskriptiv 

design 

  

Population 

Inklusion: Insjuknat med 

stroke minst fyra månader 

tidigare, utskriven till eget 

boende efter vård, bosatt i 

Umeå, acceptabel 

kommunikationskapacitet. 

 

Urvalsförfarande 

Strategiskt utvalda personer 

som behandlats för stroke på 

universitetssjukhuset i Umeå. 

 

Urval 

Antal: 9 

Ålder: 64-83 

Kön: Fyra (4) män, fem (5)  

kvinnor 

Bortfall: En (1) 

  

Datainsamlingsmetod 

Semistrukturerad intervju.  

Intervjuerna skedde i en av 

författarnas hem. 

Intervjuerna spelades in på 

band och transkriberades. 

  

Analysmetod 

Styrkor 

Citat. Svarar tydligt på 

syftet. 

 

Svagheter 

Kontextberoende fynd 

med liten möjlighet för 

överförbarhet 

Studiedeltagarna inte 

jämförbara med 

strokepatienter med 

allvarligare handikapp. 

Endast med 

strokepatienter som 

klarar att bo hemma. 

 

Att komma hem var en viktig faktor för 

återhämtning och rehabilitering. 

Hemkomst var av stor betydelse för 

kunskap och insikt i att hantera 

sjukdomen. 

Stöd från familj var viktigt. 

Fysisk anpassning och hitta praktiska 

lösningar 

Söka kunskap. 

Det var viktigt för återhämtningen att 

vara hoppfull 
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Kvalitativ innehållsanalys 

Diskussioner mellan forskarna 

gav möjlighet till tolkningar. 
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Pallesen, H. 

(2014). 

  

Body, coping 

and self-

identity. A 

qualitative 5-

year follow-up 

study of stroke. 

  

Disability & 

Rehabilitation, 

36(3), 232-241,  

Denmark 

Att identifiera, 

från ett 

långsiktigt 

perspektiv, 

strokeöverleva

ndes 

självidentitet, 

deras syn på 

eventuella 

associerade 

funktionshinde

r och hur de 

hanterar sina 

liv efter stroke 

Design: 

Kvalitativ ansats, deskriptiv 

design 

  

Population 

Inklusion: Personer över 40 

år. Män och kvinnor. 5 år 

efter stroke. Varierande 

funktionell förmåga och 

varierande social bakgrund. 

 

Urvalsförfarande 

Strategiskt urval. 

Rekrytering skedde genom att 

tillfråga deltagare från en 

tidigare enkätstudie.   

 

Urval 

Antal: 15 

Ålder: 42-84 

Kön: 10 män, fem (5)kvinnor 

Bortfall: Ej angivet 

  

Datainsamlingsmetod: 

Semi-strukturerad intervju 

 

Analysmetod 

Fenomenologisk analys 

  

  

  

  

  

Styrkor 

Starkt fokus och röd 

tråd. Redovisar 

analysprocess. Visar 

citat. 

 

Svagheter 

Beskriver inte i detalj 

hur rekryteringen gick 

till. 

Minnessvårigheter 

förekom hos 

studiedeltagarna. 

Förförståelse nämns som 

ett problem vid analys. 

Analysen höll sig inte 

strikt till fenomenologiskt 

angreppssätt 

  

 

 

Bredare acceptans av förändringar. Svårt 

att kompensera för förlorad funktion, 

men energi och styrka behövs. 

Rehabilitering. 

Titta praktiska lösningar. 

Söka kunskap. 

Att hålla sig aktiv. 

Acceptera ett mer passivt liv. Stroke var 

en vändpunkt för förståelse av den egna 

kroppen vilket lett till livsförändring. 

Flexibilitet i problemlösning, uthållighet 

och viljestyrka utlöstes. Minskad social 

kontakt. 

Stöd från familj och vänner var viktigt för 

läkningsprocessen. 
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Tuale, T., & 

Råheim, M. 

(2014). 

 

Life changed 

existentially: a 

qualitative 

study of 

experiences at 

6-8 months 

after mild 

stroke. 

 

Disability & 

Rehabilitation, 

36(25), 2107-

2119, Norway 

 

 

Att utforska 

upplevelser 

från 

överlevande av 

mild stroke i 

samband med 

tidigt stöttad 

ansvarsfrihet 

Design: 

Kvalitativ ansats, explorativ 

design 

  

Population 

Inklusion: Personer med 

stroke som rehabiliterades i 

hemmet eller på 

dagvårdsavdelning 

Exklusion: Personer utan 

rehabiliteringsbehov, 

patienter med kraftigt nedsatt 

kommunikationsförmåga 

 

Urvalsförfarande 

Bekvämlighetsurval. 

Rekrytering skedde från en 

tidigare RCT-studie och 

hemrehabiliteringsteamet 

tillfrågade deltagarna. 

  

Urval 

Antal: 8 

Ålder: 45-80 

Kön: Fyra (4) män, fyra (4) 

kvinnor 

Bortfall: 3 

  

Datainsamlingsmetod 

Enskild semi-strukturerad 

intervju. Inspelad och 

transkriberad. 

Styrkor 

Redovisar frågor. 

Redovisar citat. 

Detaljerad beskrivning 

av analys. 

Analys diskuterad mellan 

forskare 

 

Svagheter 

Urval yngre än 

genomsnittlig patient 

Forskarna uppger att 

deras förförståelse kan 

ha påverkat analysen 

 

 

 

De flesta deltagarna uttryckte tacksamhet 

för att situationen kunde ha varit värre. 

Lycka och lättnad upplevdes i samband 

med att symtom gradvis minskade. 

Månader efter stroke tänkte personer 

fortfarande på kommande förbättringar. 

Positiva förändringar ledde till hopp om 

ytterligare förbättringar. Förmågan att 

köra bil var viktig för deltagarnas frihet. 

Hopp, erkände de också sina 

begränsningar och hur de anpassade sina 

förväntningar och strategie 

Acceptans. 
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Analysmetod 

ID-metod, innebär induktiv, 

icke-kategorisk djupanalys 

med fokus på innebörd   
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White, J. H., 

Miller, B., 

Magin, P., 

Attia, J., Sturm, 

J., & Pollack, 

M. (2011). 

  

Access and 

participation in 

the community: 

a prospective 

qualitative 

study of driving 

post-stroke. 

  

Disability And 

Rehabilitation, 

34(10), 831-838, 

Australia 

Att undersöka 

effekten av 

körproblematik 

efter stroke i 

kommunala 

miljöer 

Design: 

Kvalitativ ansats, deskriptiv 

design 

  

Population 

Inklusion: Strokeöverlevare i 

kommunala bostäder med 

körkort. Blandat män och 

kvinnor i olika åldrar med 

olika social status.  Exklusion: 

Personer med betydande 

kognitiv nedsättning eller som 

inte kunde kommunicera. 

 

Urvalsförfarande 

Avsiktligt urval från en 

separat studie tillfrågades att 

delta i denna kvalitativa 

studie. 

  

Urval 

Antal: 22 

Ålder: 50-94 

Kön: 10 män, 12 kvinnor 

Bortfall: Ej angivet 

  

Datainsamlingsmetod 

Semistrukturerade intervjuer. 

  

Analysmetod: 

Induktiv tematisk metod. 

Modifierad Grounded Theory. 

Styrkor 

Frågor och citat 

redovisas. Mättnad 

framgick. 

Analys enskilt av 

forskare för att sedan 

diskutera och enas om 

kodning. 

 

 

Svagheter 

Exklusion av patienter 

med kommunikativ 

nedsättning. Vissa av 

deltagarna var så gamla 

att andra faktorer skulle 

kunna ha påverkat till 

indragning av körkort. 

  

 

 

 

15 deltagare återvände till att köra bil 

inom 12 månader. Att inte köra 

resulterade i känslomässig oro. 

Bilkörningen minskar sociala 

begränsningar. Ökade livskvalite, 

autonomi och valmöjligheter. Känsla av 

hopp för att kunna återhämta sig och 

återvända till bilkörning. Körkort var 

känsla av identitet och främjade 

självförtroende. 

Många personer lärde sig till att effektivt 

hantera problemen kring förlust av 

självständighet genom att acceptera hjälp 

från andra. 

Denna kärnprocess av "att göra 

anpassningar" var tredimensionell, med 

"tillgång till information" 
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