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Background: Every year the number of young and middle-aged persons who receive stroke 
are increasing. Stroke is often considered as a disease of old people. A stroke often leads to 
changes in life.  The consequences can be cognitive impairments and movement disabilities. 
These consequences can have a high impact of the person’s life.  
Aim: The aim was to describe experiences of daily life after a stroke from the perspective of 
adults younger than 65 years old.  
Method: To analyze data, Friberg’s (2012) method aimed to contribute to evidence-based 
care based on analyzing qualitative research, was used. Ten scientific articles were chosen 
and analyzed.  
Results: The result showed that adults younger than 65 who suffered from a stroke 
experiences a lot of difficulties in life afterwards. The analyze process generated four 
categories and nine subcategories. The four categories are “an altered work situation”, “lack 
in rehabilitation”, “to loose myself”, “difficulties in social meetings”.  
Conclusion: The study showed that rehabilitation is very important for adults younger than 
65 who suffered from a stroke. Their experiences showed a lack in rehabilitation when it 
comes to their age category. To go back to work, live family life and participate in other 
social events is important. It’s different to suffer from a stroke at younger age when it comes 
to their needs. Health staff should be aware of these needs.   
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Populärvetenskaplig sammanfattning 
Allt fler vuxna under 65 år insjuknar varje år i stroke. Detta får ofta förödande konsekvenser 
för den enskilda individen. Samhällsekonomiskt innebär det stora kostnader varje år.  
Studier visar att det blir allt vanligare att personer som är yngre än 65 år insjuknar i stroke. 
Denna förändring har kunnat ses de tre senaste decennierna. Erfarenheterna av att insjukna i 
en stroke i tidig ålder visar att behov av vård, rehabilitering och stöd har en annan karaktär än 
hos äldre. Orsaken är att dessa patienter befinner sig i en annan fas i livet. Många är 
fortfarande i arbetsför ålder och många har minderåriga barn som involveras i sjukdomen. 
Rehabiliteringen bör läggas upp efter patientens ålder och förutsättningar samt fokusera på att 
personen skall kunna leva ett liv som hör till deras ålder. Idag hamnar dessa patienter ofta 
tillsammans med personer som är mycket äldre och rehabiliteringen som erbjuds är 
densamma oavsett ålder.  
Följderna som blir efter en stroke påverkar livet mer eller mindre och kan göra det svårt att 
orka med lika mycket som innan. Med rätt sorts stöd kan många återgå till sitt vardagsliv 
trots sina begränsningar. Det är viktigt att som sjuksköterska ha kunskap om dessa personers 
erfarenheter och upplevelser för att kunna utveckla vården för denna patientgrupp. Som 
sjuksköterska går det att förbättra vårdkvaliteten för den enskilda patienten, genom att 
exempelvis förebygga depressioner hos patienter och även förkorta sjukhusvistelser med rätt 
rehabilitering. 
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Inledning 
Allt fler personer under 65 år insjuknar varje år i stroke. I åldersgruppen 35-44 år får nästan 
400 personer varje år stroke. Ökningen för kvinnor är 21% och för män 15 % i åldersgruppen 
35-44 år. Denna utveckling har skett sedan mitten på 1990-talet, medan hjärt- kärlsjukdomar 
minskat har stroke ökat. Flest vårdplatser på sjukhus upptas idag av patienter som insjuknat i 
stroke. Sedan år 2000 har antalet nyinsjuknade i stroke minskat med 10 % men beräkningar 
visar att cirka 100 000 personer lever med olika tillstånd som en följd av stroke (Ericsson & 
Ericsson, 2012).  Störst risk att insjukna i stroke har de som inte studerat vidare efter 
grundskolan. Hos dem är risken mer än dubbelt så hög att insjukna i stroke jämfört med dem 
som gått eftergymnasial utbildning. En orsak är att det är mer vanligt med riskfaktorer som 
rökning, brist på fysisk aktivitet, övervikt, arbetslöshet och ekonomiska svårigheter hos 
denna grupp. Det är viktigt att arbeta med förebyggande hälsovård och uppmärksamma 
personer som kan ligga i riskzonen för att utveckla ohälsa. Konsekvenserna av att insjukna i 
stroke kan bli förödande då många är mitt i sitt yrkesliv och kan ha hemmavarande barn 
(Socialstyrelsen, 2013a). Enligt 2§ i (SFS 1982:763) skall hälso- och sjukvården arbeta för att 
förebygga ohälsa. Inom sjuksköterskans kompetensområde ingår att arbeta med 
förebyggande hälsovård och det är viktigt att ha kunskaper om unga vuxnas erfarenheter av 
att insjukna i stroke för att ge god personcentrerad omvårdnad.  
 
 
Bakgrund   
Stroke 
Hjärninfarkt och hjärnblödning går under samlingsnamnet stroke. Vid stroke uppstår ischemi 
(bristande blodtillförsel) i hjärnans vävnad som orsakar en hjärnskada. Orsaken till ischemi 
kan bero på ocklusion i en cerebral artär eller blödning från en cerebral artär. Omfattningen 
av hjärnskadan beror på hur mycket av hjärnvävnaden som drabbas av ischemi. Av all stroke 
utgörs cirka 85 % av hjärninfarkt och 15 % av hjärnblödning (Ericson & Ericson, 2012). Vid 
en subaraknoidalblödning (blödning i blodkärl på hjärnans yta) kan åskknallshuvudvärk vara 
ett av symtomen . Nya rekommendationer anger att upp till sex timmar efter insjuknande 
skall personen undersökas med datortomografi för att diagnos skall kunna fastställas 
(Socialstyrelsen, 2013b). Risken är hög att insjukna i stroke för någon som haft en TIA, 
Transient Ischemic Attack (en propp som tillfälligt orsakar ett tillstånd av syrebrist i hjärnan). 
Ungefär tio % av de som får en TIA insjuknar inom två dagar i stroke då TIA är en 
varningssignal för allvarlig stroke. Snabb behandling bör sättas in för förebygga risken för 
stroke (Socialstyrelsen, 2013b). 
 
 
Behandling av stroke 
De senaste riktlinjerna för stroke handlar om vilka som bör behandlas med trombolys vid 
ischemisk stroke och om hur sjukvården bör undersöka så kallad åskknallshuvudvärk. 
Trombolys är en terapimetod vars mål är att så snabbt som möjligt öppna det ockluderade 
kärlet. Behandlingen sker genom att trombolytiska läkemedel tillförs. Denna behandling 
används för att minska tiden med ischemi i den drabbade delen av hjärnvävnaden och på så 
vis kan de bestående skadorna i hjärnvävnaden minska (Ericsson & Ericsson, 2012). 
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Vid behandling av ichemisk stroke är rekommendationerna att alla personer vid stroke, 
oavsett ålder, skall erbjudas trombolysbehandling inom 4,5 timmar från symtomdebut. Där 
betonas betydelsen av snabb behandling och tidigt ställd diagnos vilket skapar bättre 
förutsättningar för snabbare och bättre återhämtning och mindre bestående men efter 
sjukdomen. Åtgärderna har stor betydelse i avsikten att förhindra att personer avlider i 
sjukdomen (Socialstyrelsen, 2013b).  
Att vårdas på en strokeenhet har betydelse i behandlingen av stroke och kan inte ersättas av 
mobilt stroketeam på annan avdelning och erhålla samma goda vårdresultat. En strokeenhet 
innebär en identifierbar enhet på sjukhus där endast patienter som insjuknat i stroke vårdas. 
Där har personal en expertkunskap inom stroke och arbetar i multidiciplinära team vilket 
innefattar kompetens inom områdena rehabilitering, omvårdnad och medicin. Akutvård 
kombinerat med rehabilitering medför en minskad risk för att personen får en sänkt 
aktivitetsnivå eller att personen avlider, en sammanhållen strokevårdsprocess är viktigt 
(Socialstyrelsen, 2009). Det finns ett fastställt program med åtgärder. Registrering och 
dokumentation görs för att undvika medicinska och andra komplikationer. Rehabilitering och 
mobilisering startas tidigt på enheten och det ges samtidigt utbildning och information till 
både närstående och patienten själv (Socialstyrelsen, 2013b). 
 
 
Fatigue 
Fatigue eller trötthet kan beskrivas som en ökad uttröttbarhet, att orka lite och att ha brist på 
energi. Den kan uppstå ihop med både fysisk och psykisk funktionsnedsättning. Tillståndet är 
ogynnsamt och kan ge komplikationer och ökad funktionsnedsättning (Hylen Ranhoff, 2010).  
Fatigue har beskrivits som en av de mest bekymmersamma följderna efter en stroke då den är 
oförutsägbar i sin natur. Mellan 38-75 % av patienterna påverkas av fatigue efter sin stroke. 
Det är först nyligen som fatigue ses som ett oberoende symtom skiljt från depression vilket 
kan ha medfört att det sällan blir uppmärksammat inom hälso- och sjukvården. Detta trots att 
tröttheten har en stor påverkan på rehabiliteringsprocessen och på andra områden hos den 
som överlevt en stroke (Muina-Lopez & Guidon, 2013). Patienter har beskrivit fatigue som 
ett av de tre värsta funktionsnedsättande symtomen de har. Tröttheten inkräktar på arbetet, 
familjelivet och övrigt socialt liv (Chestnut, 2010).   
 
 
Tidigare forskning 
Stroke anses ofta vara en sjukdom som äldre insjuknar i (Low, Kersen, Ashburn, George & 
McLellan, 2004). Senare tids forskning visar att stroke är en ökande orsak till sjuklighet och 
död hos yngre vuxna och mest utmärkande hos arbetande individer (Krishnamurthi et al., 
2013). Den börda som stroke innebär för vuxna i åldern 20-64 år har nyligen fått större 
uppmärksamhet. Det uppskattas att personer i åldersgruppen 20-64 år står för cirka 31 % av 
de som insjuknar i stroke globalt. Den långsiktiga belastningen för personer som tidigt 
insjuknar i stroke blir stor beroende på högre antal förlorade friska år. Ofördelaktiga 
livsstilsfaktorer som kost med högt socker- och saltinnehåll, rökning, alkohol, 
droganvändning och minskad fysisk aktivitet har lett till att fler yngre riskerar att insjukna i 
stroke (Krishnamurthi et al., 2013). Ny forskning är viktig för att förebygga stroke och 
hantering av unga vuxna som insjuknat (Krishnamurthi et al., 2013).  
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Som den mest vanliga orsaken till funktionshinder påverkar stroke människors möjligheter att 
fungera självständigt i samhället. Personer som insjuknar i yngre ålder står också inför att de 
fortfarande är i arbetsför ålder och eventuellt även har ansvar för minderåriga barn. De 
faktorerna ihop med sjukdomen ökar belastningen på personen och försvårar ytterligare för 
ett självständigt liv. Det har visat sig att yngre personer som efter sin stroke har sämre 
rörlighet och som inte kunnat återvända till arbetet är de som har minst behov tillgodosedda.  
De behov som flest inte ansåg sig få tillgodosedda var information om anledningen till att de 
insjuknat i stroke, hur de skulle göra för att förebygga en ytterligare stroke, att kunna gå 
tillbaka till arbetet och återhämtning från sin stroke (Low et al., 2003).   
 

 
Sjuksköterskans ansvar och funktion 
En sjuksköterska har fyra grundläggande ansvarsområden, att främja hälsa, förebygga 
sjukdom, återställa hälsa och lindra lidande. Det är sjuksköterskans ansvar att informera och 
göra patienten delaktig i sin vård (ICN, 2014). Patientens ålder är en viktig faktor i varje 
vårdsituation. Patientens ålder har betydelse för sjuksköterskan då patienten har ansvar för sig 
själv och hans eller hennes självständighet, om inte patienten har ett funktionshinder. Det är 
viktigt att vuxna patienter får hjälp att ta ansvar för sin egenvård (Orem, 1980). 
Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) anger att hälso- och sjukvårdspersonalen skall utföra 
sitt arbete utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet. Patienten skall ges sakkunnig vård som 
uppfyller dessa krav. Vården skall utformas och genomföras så långt som möjligt i samråd 
med patienten. Patienten skall visas respekt och omtanke. Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 
1982:763) anger att varje patient som vänder sig till sjukvården skall om det inte är uppenbart 
obehövligt, snarast ges en medicinsk bedömning av sitt hälsotillstånd. 
 
Personcentrerad vård 
Personcentrerad vård innebär att anpassa vården efter den enskilda individen och lyfta fram 
patienten och se personen bakom sjukdomen samt att engagera patienten aktivt i den egna 
vården och behandlingen. Det är viktigt att skapa ett förtroende och att finnas där för 
patienten när dennes egna resurser inte räcker till. Att bli sjuk som människa innebär att 
livsprojekt blir hotade. Det är viktigt att låta patienten berätta om sin egen sjukdomsbild för 
att sjuksköterskan skall kunna stödja, hjälpa och lösa problem tillsammans med patienten. 
Detta är viktigt då sjuksköterskan skall kunna identifiera och uppfylla patientens behov 
(Ekman et al., 2011). 
 
Patientens åsikter om sin livssituation och sitt tillstånd fokuseras vid personcentrerad vård. 
Patientens berättelse om sin livssituation är den personens personliga förhållande till 
sjukdomen, symtom och deras inverkan på livet. Personens lidande kan då fångas i ett 
vardagligt sammanhang. En viktig faktor i vården är att lyssna, lära av varandra som 
sjuksköterska och patient, skapa gemensam förståelse av sjukdomen och ge en professionell 
grund för att lägga upp en individanpassad plan för patienten (Ekman et al., 2011). 
Vårdplaner inom personcentrerad vård medför att sjukhusvistelsen blir kortare för patienten i 
många fall och minskar patienters oro. Dokumentation är viktigt då den personcentrerade 
vårdplanen skapar kontinuitet och överblick för både vårdpersonalen och patienten (Ekman, 
Hedman, Swedberg & Wallengren, 2015).            
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Hälsa 
Begreppet hälsa ses enligt Wärnå- Furu (2012) som ett helhetsbegrepp med subjektiv och 
objektiv dimension som uttrycks som välbefinnande, sundhet och friskhet. Hälsa finns i 
människan som medvetet och aktivt påverkar sin hälsa genom de hälsoval hon gör. Den 
uttrycks genom attityder, handlande, känslor och prestationer. Hälsa definieras både som 
välbefinnande och sjukdom då avsaknaden av sjukdom inte automatiskt visar på hälsa. 
Kroppens känslighet för sjukdom och hälsa kan inte delas upp i olika kategorier, utan det 
existerar en känsla av helhet i vilken upplevelse av sjukdom och hälsa samtidigt existerar. 
Det är först i konfrontation med sjukdom som hälsa blir meningsfullt. I olika vårdmodeller 
och omvårdnadsteorier beskrivs hälsa som bland annat normaltillstånd, adaption, livsprocess 
samt som tillväxt och utvecklingsprocess. Det vårdvetenskapliga begreppet hälsa betyder 
helighet och helhet rent historiskt och begreppsligt, vilket avser människans djupa 
medvetenhet om sitt individuella ansvar och sin “särskildhet” som människa (Wärnå- Furu, 
2012).  
Att ha en djup medvetenhet om sitt ansvar som människa är befriande och kan på så sätt 
hjälpa och stödja andra människors växt. Individer sägs ha hälsan eller inte ha hälsan. Att ha 
ansvar har stor innebörd och kan växla från att ta ansvar för praktiska uppgifter som tilldelats 
utefter kompetens, till att våga möta sitt innersta ansvar för vad som finns där. (Sjögren, 
2012). 
 
 
Livsvärld 
Livsvärlden är den värld i vilken människor lever sitt vardagsliv, en värld av olika 
meningssammanhang. Livsvärlden existerar trots att den tas för given och inte reflekteras 
över (Asp & Fagerberg, 2012). Livsvärlden har utsträckning utanför personen och är 
samtidigt en stor värld inom personen och åtskillnad mellan inre och yttre värld görs inte. 
Fenomen är det personen upplever, allt som visar sig för medvetandet. Fenomen kan vara 
både materiella och icke-materiella. Många icke-materiella fenomen studeras inom 
vårdvetenskap. Exempel på icke-materiella fenomen kan vara hälsa och smärta. Genom 
berättelser från människor erhålls kunskap om hur just de upplever dessa fenomen. En teori 
om hur vi upplever världen är intentionalitet. Enligt teorin är vårt medvetande alltid riktat 
mot något. Intentionaliteten inkluderar både medvetandeakten och det fenomen som visar sig. 
Betydelsen av detta är att människan kan göra aktiva val och välja hur denne riktar sin 
uppmärksamhet (Asp & Fagerberg, 2012).  
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Problemformulering 
För vuxna under 65 år som insjuknat i stroke kan det innebära stora förändringar i det dagliga 
livet. Följderna av stroke beror på omfattningen av hjärnskadan och förmågan att återhämta 
sig. Studier visar att få stroke “mitt i livet” kan upplevas svårt och ge fler eller andra 
konsekvenser än när stroke inträffar hos en äldre person. Det kan vara svårigheter som att 
kunna återgå till arbete, eller att fortsätta i en tidigare föräldraroll. Brister i informationen är 
en annan aspekt som framkommit. För att som sjuksköterska kunna individanpassa dessa 
patienters omvårdnad utifrån förväntningar och behov, behövs kunskaper om hur det är att 
leva med stroke.  
 
 
Syfte 
Syftet med denna studie var att beskriva hur personer som insjuknat i stroke innan 65 års 
ålder erfar dagligt liv. 
 
 
Metod 
För att analysera data användes Fribergs (2012) metod för att bidra till evidensbaserad 
omvårdnad med grund i analys av kvalitativ forskning. Detta för att öka förståelsen av det 
valda fenomenet och få en ny helhet genom att analysera och sammanställa tidigare 
forskning. Identifierad vetenskaplig kunskap skall kunna omsättas till praktisk användbar 
kunskap och skapa en vägledning i hanteringen av det studerade fenomenet (Friberg, 2012). 

 
Litteratursökning 
Litteratursökningen började med att ringa in ett avgränsat ämnesområde. Grunden för 
informationssökningen skapas i det inledande sökarbetet. Med tillräcklig 
bakgrundsinformation går det att gå vidare till den egentliga litteratursökningen (Östlundh, 
2012). Den systematiska sökningen påbörjades i Cinahl med ämnesordet: “stroke”. Andra 
sökord som användes var “stroke experience”, “health”, “young adults”, “returning to work”, 
“stroke rehabilitation”, “patient experience”. Trunkering valdes för att det ger träffar på 
sökordets alla böjningsformer. Till sökningen lades den booleska operatorn “AND” till för att 
få en kombination av sökord och ett samband mellan de utvalda sökorden (Östhlund, 2012). 
En systematisk sökning gjordes även i  PubMed. Sökorden som användes var “Qualitative”. 
och “young stroke patients”. Den booleska operatorn “AND” användes för att kombinera 
sökorden och ge mer precisa träffar. Ytterligare sökning gjordes i ProQuest med sökorden 
“stroke”, “young adults”, “qualitative study” och “fatigue”. I samtliga databaser lades 
begränsningar in som innefattade åldrarna 19-64 år, språk engelska och publiceringsår år 
2004-2016 samt peer-review. I sökresultatet lästes först titlarna och i de studier vars titlar 
verkade relevanta lästes även abstract. Därefter lästes de abstract som var relevanta till 
studiens syfte. Sekundärsökning gjordes genom sökning via Proquest med sökorden “work” 
AND “stroke . Sekundärsökning är en mycket effektiv metod som bör tillämpas vid all 
informationssökning (Östlund, 2012).  
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Via en annan studies referenslista valdes en artikel. Cinahl, ProQuest och PubMed är 
lämpliga databaser att använda när forskningsområdet är omvårdnad då det är dess 
huvudfokus (Axelsson, 2012). Tillsammans genererade den systematiska och osystematiska 
sökningen tio artiklar.  

 
 

Urval 
Tio kvalitativa artiklar framkom vid litteratursökningen. Inklusionskriterierna var studier om 
personer som insjuknat i stroke i ålderskategorin 19-64 år. Artiklarna skulle belysa personer 
under 65 års erfarenheter av att ha fått en stroke. Ingen urskiljning gjordes gällande vilken 
typ av stroke personen insjuknat i eller mellan genus. Artiklarna skulle vara publicerade 
mellan år 2003-2016, peer reviewd samt etiskt granskade. I urvalet exkluderades studier med 
barn, anhörigas erfarenheter, multisjuklighet och kvantitativa studier. De valda artiklarna 
kvalitetsgranskades enligt mall för kvalitetsgranskning av kvalitativ metod utformad av 
Högskolan Väst (2015), samtliga artiklar erhöll hög kvalitet. 
 
 
Analys 
Analysen har gjorts enligt en modell i fem steg beskriven av Friberg (2012). De valda 
artiklarna utgör helheten i denna modell. Analysen startade med genomläsning av respektive 
artikel ett flertal gånger för att skapa god förståelse av dess innebörd med fokus på 
resultatdelen. I steg två med examensarbetets syfte i åtanke identifierades nyckelfynd det vill 
säga meningsbärande enheter som svarade mot studiens syfte. I steg tre gjordes en 
sammanställning av alla nyckelfynd. En mind map skapades för att få en översikt över 
datamaterialet som skulle analyseras. I steg fyra i analysen identifierades skillnader och 
likheter i nyckelfynden. De grupperades utifrån likheter och skillnader och gavs färgkoder. 
Underkategorier med likheter skapades från materialet och grupperades om fram tills det gick 
att formulera huvudsakliga kategorier med underkategorier. I steg fem sammanställdes en 
belysande text till presenterade underkategorier och kategorier. Kategoribenämningar 
ändrades ett antal gånger för att slutligen få rätt innebörd i förhållande till de analyserade 
studiernas resultat. 
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Resultat 
Ur analysen av datamaterialet framträdde fyra kategorier och nio underkategorier. 
 
Tabell 1. Översikt över kategorier och underkategorier. 
Kategorier Underkategorier 

En förändrad arbetssituation - Arbeta mindre eller inte kunna arbeta alls 
- Andra arbetsuppgifter eller omskolning 
 

Brister i rehabiliteringen - Inte rehabilitering för just mig 
- Vill fokusera på att kunna återgå till arbete 
- Svårigheter att kunna återgå till tidigare “roll” inom 
familjen 
 

Att förlora sitt ”jag” - Att lära känna sig själv igen 
- Oöverstiglig trötthet 

Svårigheter i sociala möten  - Att känna frustration och oro i möten med andra 
- Behöver stöd av anhöriga och familj 

 
 
En förändrad arbetssituation 
Denna kategori handlade om hur möjligheterna till försörjning genom arbete förändrades 
efter stroke. Underkategorier som framkom var: Arbeta mindre eller inte kunna arbeta alls 
samt Andra arbetsuppgifter eller omskolning 
 
Arbeta mindre eller inte kunna arbeta alls 
Bestående men efter en stroke påverkade möjligheterna att kunna återgå och utföra sitt 
arbete. Det framkom att många kunde återgå till arbete efter sin stroke om möjligheterna att 
minska arbetstiden fanns, eller om den minskade arbetstiden blev tillfällig och det gjordes en 
kontrollerad, långsam upptrappning i arbetstid. För många innebar insjuknande i stroke att de 
inte kunde fortsätta sitt arbetsliv. Huvudvärk, minnesproblematik, fatigue, svårigheter att 
koncentrera sig och irritabilitet var vanliga följder som många erfor efter stroke.  
Andra försökte aldrig återvända till sitt arbete utan gick i tidig pension.  
Det framkom också att några personer inte känt sig delaktiga i diskussionen med arbetsgivare 
och vårdpersonal om beslutet att de inte skulle kunna återvända till sitt arbete (Gilworth, Phil, 
Cert, Sansam & Kent, 2008). Det visade sig att flera personer med egna företag fick lägga 
ned sin verksamhet efter sin stroke. Ingen kunde ta över och själva klarade de inte av att 
återgå till verksamheten. En del av de som slutade arbeta gjorde det för att de blev 
överflödiga på arbetsplatsen (Kuluski, Dow, Locock, Lyons & Lasserson, 2013).  
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Några av de personer som började arbeta några få timmar i början erfor att möjligheten att 
gradvis öka antalet timmar på arbetet fyllde en viktig funktion för att klara av att komma 
tillbaka (Gilworth et al., 2008). Andra hade svårt från början att se varför de skulle arbeta så 
få timmar och gradvis öka efter hand. De kunde inte se nyttan med det utan ansåg då att de 
inte behövde arbeta alls. Uppfattningen ändrades efter en tid när de fått prova och angav då 
att det var en bra lösning (Vestling, Ramel & Iwarsson, 2011). 
 
Andra arbetsuppgifter eller omskolning 
För några patienter var andra arbetsuppgifter en möjlighet till att kunna fortsätta arbeta på 
samma arbetsplats efter sin stroke. Arbetsuppgifterna var då oftast antingen fysiskt enklare 
eller mindre koncentrationskrävande än de haft innan. Stödet från arbetsgivaren var 
avgörande. Omskolning eller annan anställning var ett alternativ för de som inte längre kunde 
uppfylla kraven i sin tidigare anställning (Gilworth et al., 2008). Flera personer önskade att 
de skulle kunna fortsätta ha en yrkesroll efter sin stroke. För personerna kändes det viktigt att 
fylla en funktion och vara engagerad i arbetslivet. Samtidigt med den önskan kände de sig 
pressade och osäkra på om de verkligen orkade vara engagerade i en arbetsroll. De ville 
utföra ett uppskattat arbete även om de insåg att det arbete de utförde inte kunde vara 
utformat på samma sätt som innan de insjuknat (Flinn & Stube, 2009). Det framkom rent 
samhällsekonomiska hinder för några personer. Det var svårt för dem att få hjälp ekonomiskt 
från samhället med omskolning eller alternativ anställning på grund av sin ålder. Resurserna 
lades istället på de som var yngre och hade fler år kvar att arbeta. Detta trots att personerna 
hade cirka tio år kvar till pensionsålder och skulle kunna arbeta om de fick hjälp med 
omskolning eller alternativ anställning. (Gilworth et al., 2008). 
 
 
Brister i rehabiliteringen 
Denna kategori handlade om otillräcklig personcentrering i rehabiliteringen. 
Underkategorierna som framträdde var: Inte rehabilitering för just mig, Vill fokusera på att 
kunna återgå till arbete och Svårigheter att kunna återgå till tidigare “roll” inom familjen. 
 
Inte rehabilitering för just mig 
Kritik riktades mot brister i  den rehabilitering som fanns att tillgå. Rehabiliteringen medan 
patienten fortfarande var kvar på sjukhuset var inte anpassad efter ålder. De yngre 
patienternas behov övervägdes inte i rehabiliteringsprocessen utan miljön och de aktiviteter 
som bedrevs var det som fanns för alla oavsett ålder. Det medförde att yngre patienter kände 
sig avskärmade från de övriga patienterna som var äldre (Röding, Lindström, Malm & 
Öhman, 2003). Att bli placerad på en geriatrisk avdelning i ung ålder kunde medföra 
depression. De kände sig felplacerade eftersom de var de yngsta på avdelningen (Stone, 
2004). Ytterligare stöd för återhämtning efter stroke uppfattades som begränsat och det var 
fler som beskrev missnöje med rehabiliteringen än som kände sig nöjda. Personerna beskrev 
att de förväntade sig att få sjukgymnastik efter utskrivningen från sjukhuset för att få stöd i 
deras fortsatta fysiska återhämtning  och även stöd känslomässigt och socialt , men så blev 
det ofta inte. Patienterna beskrev detta som oerhört smärtsamt och en brist på professionell 
vägledning. Personerna upplevde det som att de bara fick vård precis efter insjuknandet men 
inte i hemmet när de lämnat sjukhuset. De angav att de inte fått någon information om risker 
för ytterligare stroke (Sadler, Daniel, Wolfe & Mc Kevitt, 2014).  
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Att upprätta kontakt med sjukvården efter stroke var något som av erfarenhet flera personer 
fick kämpa med. När uppföljning uteblev ifrågasattes kvalitén på systemet för uppföljning. 
Personerna upplevde det som om de blev lämnade i en slags limbo (Martinsen, Kirkevold & 
Sveen, 2015). 
 
Vill fokusera på att kunna återgå till arbete 
Att återgå till arbetet var ofta ett klart uttryckt mål. Insatserna skiljde sig åt och olika 
individuella arrangemang och strategier användes för att nå målet. För några började 
talträning redan under den medicinska rehabiliteringen ihop med besök på arbetsplatsen och 
planering av talträning även på arbetsplatsen. Detta gjordes ihop med patienten, 
rehabiliteringspersonal, representanter från arbetsplatsen och/eller representanter från 
motsvarande Försäkringskassan. För andra startade processen med att kunna återgå till arbete 
först efter utskrivning från den medicinska rehabiliteringen vilket innebar att 
rehabiliteringspersonalen inte blev involverad i processen (Vestling et al., 2011). Andra 
personer som fått  stroke mitt i arbetslivet beskrev att det fanns en osäkerhet om när de skulle 
kunna återvända till arbetet. De fick inte klara besked från sin läkare eller höll inte med om 
råden de fick gällande arbete. För några handlade det om brist på självförtroende att klara av 
att arbeta. De ville gå tillbaka till arbetet men de visste inte hur de skulle komma dit, vad de 
behövde göra själva eller var de befann sig i sin återhämtningsprocess. Det framkom också 
att det fanns en föreställning hos patienterna om att sjukvårdspersonal tog för givet att 
patienterna visste hur de skulle göra för att återvända till arbetet. Därför ställdes inga frågor 
om hur det skulle gå till (Gilworth et al., 2008). Många patienter beskrev oro över deras 
ekonomiska framtid på grund av brist på yrkesstöd för att återgå till arbetet. De hade höga 
förväntningar på samhällets strokerehabilitering, att den skulle uppfylla deras behov att få 
tillräckligt med stöd för att kunna återgå till sitt arbete (Sadler et al., 2014). Hos några 
personer uttrycktes oro för hur det skulle blivit om de hamnat i rullstol och att de då inte 
skulle kunnat återgå till sitt arbete. De menade att rullstolen både skulle hindrat dem i arbetet 
men också från att kunna umgås socialt med sina arbetskamrater (Vestling et al., 2011). För 
andra som fått begränsad rörlighet efter stroke räckte några små justeringar på arbetsplatsen 
för att de skulle kunna fortsätta arbeta som innan. Den begränsade rörligheten upplevdes då 
som mindre begränsande (Gilworth et al., 2008).   
 
Svårigheter att kunna återgå till tidigare “roll” inom familjen 
Personer som haft det största ansvaret för hemmet och familjen upplevde ibland de inre och 
yttre förväntningarna som ouppnåeliga. Trötthet var en anledning till att inte orka engagera 
sig i barnen och deras behov på samma sätt som tidigare (Röding et al., 2003). Det framkom 
att flera fick kritik för att de behövde sova mitt på dagen för att någorlunda orka med det som 
alltid varit deras roll i familjen. Anhöriga menade att de skulle hunnit med så mycket mer på 
en dag om de inte sovit bort tiden. Det fanns en önskan om att mer information skulle 
delgivits de anhöriga, så att de varit införstådda i följderna efter en stroke och svårigheterna 
att ha samma roll i familjen som tidigare (Flinn & Stube, 2009). 
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De beskrev svårigheter i att hämta sina barn från skolan, att de inte längre kunde läsa, 
omfamna eller ta upp barnen i sin famn (Kuluski et al., 2013). För andra hade insjuknandet i 
stroke inneburit att deras relation till barnen förändrats i positiv riktning genom att de 
tillbringade mer tid med barnen. Hos dem som haft det största ekonomiska ansvaret i familjen 
framkom detta som det viktigaste för dem att kunna lösa trots sin stroke (Röding et al., 2003).  
  
 
Att förlora sitt “jag” 
Denna kategori handlade om känslan av att förlora sin identitet. Underkategorierna som 
framträdde var: Att lära känna sig själv igen och Oöverstiglig trötthet. 
 
Att lära känna sig själv igen 
Att genomgå en rehabiliteringsprocess innebar till en stor del att hitta tillbaka till sig själv 
efter en stroke. Att lämna över sig själv till läkare, sjuksköterskor och sin familj eller att bli 
överlämnad till andra, beskrevs som nödvändigt men mycket svårt. De beskrev att det gällde 
att vara tuff mot sig själv när de fick ligga inne på rehabilitering i en månad. De hade inte 
varit på jobbet och förlorat sitt körkort. Många personer drabbades efteråt av funktionshinder 
vilket beskrevs vara en svaghet i ena sidan av kroppen, balanssvårigheter, fatigue, 
talsvårigheter, synsvårigheter, kramper och kognitiva svårigheter (Stone, 2005). 
Att kunna återvända till ett normalt och socialt liv framkom som hotat hos flera personer på 
grund av konsekvenserna av stroke. De oroade sig över att deras liv skulle kännas 
meningslöst och hade svårt att klara av dessa tankar. Detta påverkade motivationen att 
fortsätta livet, att kämpa. De hade en önskan om att få professionell hjälp med att hantera sina 
tankar och känslor för att minska den stress de kände inför situationen (Martinsen et al., 
2015).  
Några personer beskrev att de hade känslor av att känna sig som en ny person. De upplevde 
som att delar av deras gamla “jag” var borta. För att försöka återskapa självkänsla och hitta 
sig själv igen försökte de engagera sig i  aktiviteter som de uppskattade innan de insjuknade i 
stroke (Kuluski et al., 2013). Det framkom att unga personer som haft stroke verkade ha svårt 
att anpassa sig till sin nya situation. Det var lättare för de personer som redan hade ett fysiskt 
eller någon form av funktionshinder (Loyd, Roberts & Freeman, 2013). Det var många som 
var chockade  över att få stroke i så ung ålder och särskilt om de upplevde att de haft en 
väldigt god hälsa. De beskrev att de frågade sig själva varför just de skulle drabbas då de levt 
hälsosamt. Det framkom att personerna upplevde det som att någon tagit en del av dem och 
att de kände sig vilsna i sig själva. Vissa kände sig som om de hade blivit barn på nytt, ett 
barn med ett vuxet sinne (Kuluski et al., 2013). Det framkom att många trodde att stroke 
endast kunde drabba äldre personer. De kände sig rädda när de fått sin diagnos (Stone, 2004).  
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Oöverstiglig trötthet 
Fatigue nämndes som ett av de vanliga resterande funktionshindren efter stroke (Stone, 
2005). Trötthet eller fatigue hade en stor inverkan på livet för många. Den upplevdes som 
överväldigande, okontrollerbar och påverkade hela deras existens. Att inte kunna arbeta 
heltid, inte delta fullt ut i familjelivet eller andra sociala sammanhang var en negativ följd av 
sjukdomen. Tröttheten var en ständig källa till frågor som rörde vad de kunde göra åt sin 
trötthet, varför den fanns, varför den inte gick att kontrollera och om det gick att bota 
(Röding et al., 2003). 
Att vara oförberedd och oupplyst om trötthet framkom hos flera personer. Sjukvårdspersonal 
förberedde väldigt sällan, om alls patienter eller deras familjer inför den eventuella trötthet 
som kan uppkomma efter en stroke och de konsekvenser tröttheten kan ge.  
När tröttheten uppstod blev många oroliga att de hade något annat fysiskt problem som  
hjärtinfarkt eller en ytterligare stroke. Acceptabla tekniker för att stå ut med tröttheten 
eftersöktes också (Flinn & Stube, 2009).   
 
 
Svårigheter vid sociala möten  
Denna kategorin handlade om upplevelser av möten med andra efter stroke. 
Underkategorierna som framträdde var: Att känna frustration och oro i möte med andra och 
Behöver stöd av anhöriga och familj.  
 
Att känna frustration och oro i möte med andra  
Det framkom att i bemötandet från andra kunde det ofta handla om varför en så ung person 
skulle insjukna i stroke. Redan vid insjuknandet, när personen sökte vård bemöttes många 
med misstro från läkare eller annan vårdpersonal. Det tog lång tid att få diagnosen stroke 
eftersom ingen bedömde att det var en stroke på grund av åldern (Stone, 2004). Den misstro 
många bemöttes med i sjukvården tog sig uttryck i att de blev feldiagnostiserade.  
Diagnoser som influensa, migrän och uttorkning förekom istället för korrekt diagnos (Stone, 
2005). Det var vanligt att de behövde förklara sina känslor och erfarenheter för andra, att 
människor förväntade sig saker av dem som de inte kunde uppfylla på grund av 
funktionshinder som inte alltid var synliga. Några beskrev att personer som kände dem väl 
glömde bort deras funktionshinder eller förnekade att de fanns för att de inte var synliga.  
Det bemötandet upplevdes som frustrerande samt att det inte förväntades att en så ung person 
hade fysiska nedsättningar (Stone, 2004). Personer som hade märkbara funktionshinder 
beskrev detta som jobbigt att hantera och det var det första som uppmärksammades. I stället 
för att se dem i ögonen och ansiktet var det armen och handens utseende som fick 
uppmärksamheten (Stone, 2005). 
 
Behöver stöd av anhöriga och familj 
Stöd av anhöriga och familj beskrevs som stor hjälp att hantera effekterna av stroke. 
Personerna kände både praktiskt och känslomässigt stöd som vid dagliga aktiviteter och hjälp 
med att möta de psykologiska känslomässiga effekterna av stroke. Anhörigvårdare tog också 
ansvar för kommunikation med vården vilket kändes bra för den drabbade när personen ville 
försöka komma tillbaka sitt vardagliga liv efter stroke. De beskrev det som en trygghet att ha 
sin partner eller anhörig på sjukhuset, att även de kunde samtala med läkare och få reda på 
allt i från början, samt vilka förändringar sjukdomen hade medfört och om vården i dagsläget 
(Sadler et al., 2014).  
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Det beskrevs att familj och vänner hade varit ett enormt stöd men också att stödet kändes 
oväntat omvänt. Med det menades att personer uttryckte det som att det var de som skulle 
hjälpa och stödja sina föräldrar nu när de blivit äldre och inte tvärtom. Flera behövde hjälp 
med sina barn från sina föräldrar och de fick agera både som föräldrar och mor- och 
farföräldrar (Kuluski et al., 2013). 
 
Diskussion 
Metoddiskussion 
Syftet med denna studie var att beskriva hur personer som insjuknat i stroke innan 65 års 
ålder erfar dagligt liv. I studien valdes Fribergs (2012) metod för att bidra till evidensbaserad 
omvårdnad med grund i analys av kvalitativ forskning.  Med denna modell fördjupades 
förståelsen för det valda fenomenet, som har med patientens erfarenheter, upplevelser, behov 
eller förväntningar att göra (Segesten, 2012).  
Databaserna som användes till litteratursökningen var Cinahl, PubMed och ProQuest för att 
få en så bred sökning som möjligt. Alla tre databaser genererade relevanta artiklar för 
studiens syfte. Flera databaser användes då ingen databas är heltäckande (Östlundh, 2012). I 
litteratursökningen framkom att det inte var svårt att få fram studier som belyste personers 
erfarenheter av att ha insjuknat i stroke. Däremot skulle urvalet inkludera personer under 65 
år som insjuknat i stroke och många studier som belyste erfarenheter hade även med personer 
över 65 år. För att få tillräckligt underlag valdes därför studier gjorda mellan år 2003-2016. 
Forskning är färskvara och det betonar vikten av att finna så aktuell forskning som möjligt 
(Östlundh, 2012). Dock var de studier som var från år 2003-2004 relevanta för studiens syfte 
och utgjorde bra underlag. Detta kan ses som en svaghet då så ny forskning som möjligt ska 
eftersträvas. En artikel i studien var från år 2003 och en från år 2004. Studierna som 
inkluderades i studien var från Sverige, Norge, Storbritannien, Finland, Irland, USA och 
Kanada för att erhålla ett internationellt perspektiv på studien. Däremot hittades ingen studie 
utanför västvärlden som uppfyllde inklusionskriterierna. Det går därför inte att avgöra hur 
deras erfarenheter hade påverkat resultatet av studien. Därför går det inte att säga att studiens 
resultat blir överförbart till länder utanför västvärlden. I kvalitativa studiers resultat används 
överförbarhet som ett mått på i vilken utsträckning ett resultat är överförbart på andra grupper 
och kontexter. Ju trovärdigare ett resultat är ju mer överförbart är resultatet (Polit & Beck, 
2012). Det är dock slutligen enbart läsaren som kan avgöra om ett resultat är överförbart eller 
ej (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). Tio artiklar valdes slutligen ut och samtliga 
kvalitetsgranskades. Kvalitetsgranskningen gjordes med hjälp av Högskolan Väst (2015) 
granskningsmall för kvalitativa studier. Artiklar med grad I eller grad II valdes ut för att 
trovärdigheten på resultaten skulle vara hög. En artikel inkluderades trots att det fanns en 
deltagare i studien som var över 65 år som deltog. Detta diskuterades mellan författarna men 
då studien dels var ny forskning samt ytterst relevant för studiens syfte inkluderades den. Det 
gick också klart att urskilja vad denna person uttryckt angående sina erfarenheter av att 
insjukna i stroke och detta exkluderades från datamaterialet som analyserades. Samtliga 
artiklar var etiskt granskade och godkända. För att försäkra sig om att materialet återgavs 
korrekt då alla artiklarna var på engelska användes engelskt/svenskt lexikon enligt 
rekommendation av Polit och Beck (2012).  
  
Analysen genomfördes gemensamt och reflektioner angående textmaterialet gjordes under 
hela analysarbetet för att vara säkra på att tolkningen av innehållet blev korrekt. Ju mer 
materialet diskuterades under processen desto mer stringenta blev kategorierna. Resultatets 
tillförlitlighet ökar då artiklar gemensamt läses flera gånger (Lundman & Hällgren 
Graneheim, 2012).  Kvalitativa studiers främsta uppgift är att erhålla ökad förståelse (Friberg, 
2012).        12 



Resultatdiskussion 
Syftet med denna studie var att beskriva hur personer som insjuknat i stroke innan 65 års 
ålder erfar dagligt liv.  
 
En förändrad arbetssituation 
För en del som återvänder till sin arbetsplats efter stroke har återgången blivit ett väl 
fungerande samarbete mellan anställd och arbetsledare. Då har arbetet trappats upp gradvis, 
avstämningssamtal görs och tillräckligt med stöd finns. För andra uppstår konflikter som 
leder till att de får byta arbetsplats. Osäkerhet om arbetsgivaren verkligen vill ha tillbaka dem 
på arbetsplatsen beskrivs. Överlag är arbetsmarknaden som sådan ostabil för denna grupp av 
människor som är mer känsliga för alla nedskärningar eller begränsningar som rör arbetslivet. 
Skäl till det är att det skulle vara svårt för dem att hitta ett nytt arbete på grund av att de 
skulle behöva anpassa sig till nya förutsättningar och på grund av deras begränsade kapacitet 
(Trygged, 2012). Tidiga insatser och fokus på att stärka patienten i att de fortfarande kan ha 
en god hälsa trots bestående men är av stor betydelse. Detta då personer som insjuknar i 
stroke medan de fortfarande är i arbetsför ålder förlorar fler friska år jämfört med jämnåriga 
(Krishnamurthi et al., 2015). Vid varje avvikelse från normal kroppslig struktur och normal 
kroppslig funktion är den korrekta benämningen frånvaro av hälsa. Däremot behöver inte en 
funktionsnedsättning vara detsamma som att någon har dålig hälsa eller är sjuk. Fokus för 
hälsovård är återhämtning från sjukdom, skada eller en funktionell störning (Orem, 1980).  
 
Resultatet visar att för de flesta innebär att ha insjuknat i stroke att förmågan till arbete 
förändras. För några tar arbetslivet ofrånkomligt slut medan andra kan fortsätta arbeta om rätt 
förutsättningar ges. Av resultatet framgår att de insatser som görs för patienten tidigt i 
sjukdomsförloppet påverkar förmågan att kunna återgå till ett arbetsliv igen beroende på 
vilka följderna blivit efter sjukdomen. Det blir många förlorade arbetade år och de kommer 
att belasta samhället ekonomiskt men erfar själva stora ekonomiska förluster jämfört med 
jämnåriga som är friska tills pensionsåldern. Resultatet visar att det är av betydelse att kunna 
återvända till sitt arbete trots funktionshinder då arbetet för många fyller en viktig funktion. 
Arbetet är viktigt för hälsa och välmående. Därför bör även arbetsgivaren få god kunskap i 
personens funktionshinder, vad de kan göra på arbetsplatsen för att underlätta och på så vis 
minska missförstånd och stress från båda parter. 
 
Brister i rehabiliteringen 
Patienterna har önskemål om att rehabiliteringen skall vara mer inriktad på att kunna återgå 
till arbete. Flera upplever att sjukvården prioriterar institutionsmål som att återfå förmågan 
till aktiviteter i det dagliga livet eller att förebygga fall framför deras egna mål. Deras mål är 
mer inriktade mot att kunna återgå till arbete, idrotta och andra aktiviteter  Men sjukvården 
arbetar mot att återställa funktionsnedsättningar inom föreskriven tid (Anderson & Whitfield, 
2012).  
Personcentrerad vård har stora fördelar då sjukhusvistelsen visat sig blivit kortare och även 
minskar patienters oro (Ekman, Hedman, Swedberg & Wallengren, 2015). Personer som 
insjuknat i stroke innan de fyllt 65 år har oftast andra behov än en person som blir sjuk när de 
blivit äldre. En stroke kan påverkar den enskilda personens liv och det är bara den enskilde 
patienten som upplever situationer ur sitt egna unika perspektiv, vilket är den egna patientens 
livsvärld (Orem, 1980).  
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Det framkommer att många patienter upplever missnöje med rehabiliteringen efter stroke. 
Ingen åldersanpassning finns vilket medför att patienterna upplever det som att de ej hör till 
sammanhanget, vare sig rehabiliteringsmässigt, i miljön eller i sällskap med oftast bara äldre 
patienter. Vägen till ett liv efter en stroke är lång och processerna många och det leder till att 
en del blir deprimerade, vilket kan vara genomgående under hela rehabiliteringsperioden. Av 
resultatet framgår att det är viktigt att förebygga depression med hjälp av en annan miljö, 
utökat stöd och rehabilitering anpassad efter individen.  
Det framkommer även brister när det gäller uppföljningen från sjukvården. Patienterna 
förväntar sig rehabilitering i hemmet som de inte får. Många patienter har kvarstående 
fysiska funktionshinder och behov av uppföljning av den psykiska hälsan. Detta uteblev och 
dåligt med information medför att patienterna känner sig lämnade vid hemgång. Det framgår 
att många har svårt att hitta tillbaka till den familjeroll de haft innan i livet. I resultatet 
framgår att rehabilitering vid stroke har personcentrerad vård en stor betydelse i förhållande 
till varje enskild patient. Ung ålder har en betydande roll för hur rehabiliteringen skall 
utformas. 
 
Att förlora sitt “jag” 
Den existentiella livsvärlden kan upplevas ur fyra olika perspektiv, den levda kroppen, den 
upplevda miljön, den levda tiden och den levda mänskliga relationen. Den fysiska kroppen är 
integrerad med själen vilket gör att människan så länge den existerar i världen gör den det  
med sin egna kropp och själ (Pettersson, Berndtsson, Appelros & Ahlström, 2005). 
Anpassningen till sin nya situation blev svår. Det är svårt att ta in att de insjuknat i stroke vid 
så ung ålder då stroke ses som en sjukdom som drabbar äldre. Följderna av stroke som 
fatigue upplevs som överväldigande och okontrollerbar hos många. Den påverkar hela deras 
existens och det är svårt att känna igen sig själv. Att plötsligt inte orka som innan och inte 
kunna arbeta som de vill eller utföra andra aktiviteter är svårt att stå ut med. Det är en 
somatisk sjukdom som påverkar eller kan påverka varje person både fysiskt och psykiskt. För 
många upplevs det som om de behöver hitta en ny identitet. Många får kämpa för att ha 
motivation till att fortsätta leva (Pettersson, Berndtsson, Appelros & Ahlström, 2005). I 
resultatet framkommer hur personer vars livsvärld förändras genom en stroke kan genom rätt 
sorts rehabilitering lära sig hitta och känna vad som blir bäst för dem själva. Det eftersom 
deras livsvärld finns kvar och deras kropp och själ existerar fortfarande i världen trots att 
kroppen kanske både fysiskt och psykiskt förändrats. Det framgår i resultatet vilken psykisk 
påfrestning en stroke har på varje enskild person och hur viktigt det är med information och 
att få ställa frågor som patient. God information kan förhindra att personen upplever oro och 
missförstånd kan undvikas. 
 
Svårigheter vid sociala möten  
Många är förvånade över hur möten med andra förändras efter en stroke. Patienterna är 
känsliga för hur andra behandlar och positionerar dem (Andersson & Whitfield, 2012). 
Sjuksköterskan har ett grundläggande ansvar att främja hälsa och lindra lidande men också 
delat ansvar med  samhället att initiera och främja insatser som tillgodoser hälsa och sociala 
behov (ICN, 2014).  
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I resultatet framkommer hur samtal och reflektioner om oro och frustration inför andra 
människors bemötande skulle kunna vara till stor hjälp för att avdramatisera situationen vid 
sociala möten. Det framgår också vikten av att ha anhöriga i en sådan svår situation. De 
upplever det som om de blivit någon annan som hela tiden får förklara sig inför andra 
människor. Här har delaktiga anhöriga en positiv inverkan för patientens återhämtning. 
Anhöriga kan hjälpa patienten att inte känna sig ensam i sjukdomen och på så sätt kan 
hantera situationer bättre. I resultatet framkommer frustration inför att möta andra efter sin 
stroke. För vissa är det synliga funktionshindret värst men för för andra är det 
förväntningarna som de inte kan leva upp till. Stöd av vänner och familj spelar en viktig roll i 
sjukdomsprocessen men anhörigas roll kan även bli omvänd i det avseende att det för många 
innebär en vårdande roll. Det har betydelse hur långt denna vårdande roll skall gå då 
personen har rätt till samhällsinsatser och för den enskilda individen kan detta behov av 
omvänt stöd innebära skuldkänslor och en känsla av belastning för familjen.  
       
Slutsatser 
Sammanfattningsvis visar studien med kategorierna ”En förändrad arbetssituation”, ”Brister i 
rehabiliteringen”, ”Att förlora sitt ”jag” och ”Svårigheter vid sociala möten” att för vuxna 
under 65 år som fått stroke är rehabilitering en viktig faktor men deras erfarenheter är att det 
finns stora brister när det kommer till deras åldersgrupp. Rehabiliteringen bör fokusera på 
både fysiska och psykiska funktionshinder och vara inriktad mot det liv som en yngre person 
lever. Det kan innebära möjligheter som att kunna återgå till arbete, delta i sociala 
sammanhang och leva ett normalt familjeliv. Yngre och äldre har olika behov och lever olika 
liv, att få personcentrerad vård skulle gynna denna  patientgrupp. Kunskap och erfarenhet är 
viktigt för sjuksköterskan och en förutsättning för att förändra omvårdnaden hos yngre 
patienter som insjuknat i stroke. 
 
Praktiska implikationer 
Det missnöje som framkommer hos patienter i resultatet kan användas för att öka förståelsen 
för deras situation så att omvårdnaden kan utvecklas och ny kunskap spridas till berörda 
personalgrupper. Berörda avdelningar bör omorganiseras så att det finns möjlighet att 
åldersindela patienter för att uppnå bättre vård och rehabilitering. Sjuksköterskor behöver 
kunskap om att det är skillnader i vårdbehov beroende på ålder och att anhöriga har positiv 
inverkan på patienter och låta dem vara delaktiga om önskan finns. De erfarenheter dessa 
personer har om sin egen hälsa efter en stroke är viktigt att förstå som sjuksköterska. Ökad 
förståelse och insikt borde leda till bättre insatser och ökad livskvalité för den enskilda 
individens hälsa. 
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Förslag till fortsatt kunskapsutveckling inom sjuksköterskans 
kompetensområde 
Denna studiens resultat visar att bemötandet gentemot yngre patienter har en betydande roll 
inom sjuksköterskans kompetensområde. Författarna anser att sjuksköterskan bör vara lyhörd 
för varje patients enskilda behov. Ålder blir i detta sammanhang en viktig faktor att ta hänsyn 
till som sjuksköterska då yngre personer som blir placerade på geriatrisk avdelning upplever 
sig felplacerade och missnöjda med den inledande behandlingen och bemötandet.  
Intervjustudier behövs som undersöker sjuksköterskors perspektiv och erfarenheter av att 
möta personer när de insjuknar i stroke. Det resultatet skulle sedan kunna kombineras med 
patienters perspektiv för att upprätta riktlinjer för att minska de upplevda bristerna i 
rehabiliteringen för patienter yngre än 65 år som insjuknat i stroke. Ökad förståelse och insikt 
kan leda till ökad livskvalité för den enskilda individen. 
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Systematisk artikelsökning                                 BILAGA I 
 

Databas: 
Cinahl 
Datum: 
160329 

Sökord Träffar Lästa 
titlar 

Lästa abstract Lästa artiklar Valda artiklar 

#1 (MH“stroke”) 36077     

#2 (“stroke 
experience*”) 

3222     

#3 (“health”) 885125     

#4 (“young 
adults”) 

76437     

#5 #2 AND #3 
AND #4 

34     

Begränsningar: 
Peereviewed, 
engelska, 
åldersgrupp mellan 
19-44 och 45-64 år, 
artiklar publicerade 
från år 2004 

 23 23 15 7 4 

 
 

- Young and Midlife Stroke Survivors´ Experiences with the Health Services and Long-
term Follow-Up Needs  

- Finding a Balance in Involving Patients in Goal Setting Early After Stroke: A 
Physiotherapy Perspective 

- Navigating Stroke care: the experiences of younger stroke survivors 
- Reactions to invisible disability: The experiences of young women suvivors of 

hemorrhagic stroke 
 

 

 

 

 

 

 

 



Databas: 
PubMed 
Datum: 
160407 

Sökord Träffar Lästa 
titlar 

Lästa abstract Lästa artiklar Valda artiklar 

#1 (Title/Abstract 
“Qualitative”) 

151152     

#2 (“Young stroke 
patients”) 

7460     

#3 #1 AND #2 62     

Begränsninga
r: engelska, 
åldersgrupp 
mellan 19-44 
och 45-64 år, 
artiklar 
publicerade 
från år 2004-
2016 

 37 37 10 5 1 

 
 

- Life interrupted and life regained? Coping with stroke at a young age. 
 

 
Databas: 
Cinahl 
Datum: 
160420 

Sökord Träffar Lästa 
titlar 

Lästa abstract Lästa artiklar Valda artiklar 

#1 “returning to 
work” 

917 0    

#2 “stroke” 16327     

#3 #1 AND #2 12 12 3 1 1 

 

 

- Personal experiences of returning to work following stroke: An exploratory study 
 
 
 
 
 



Databas: 
Proquest 
Datum: 
160421 

Sökord Träffar Lästa 
titlar 

Lästa abstract Lästa artiklar Valda artiklar 

#1 “fatique” 27535 0    

#2 “stroke” 44697 0    

#3 “qualitative 
study” 

272821 0    

#4 #1 AND #2 
AND #3 

299 5 1 1 1 

Begränsninga
r: engelska, 
åldersgrupp 
mellan 19-44 
och 45-64 år, 
artiklar 
publicerade 
från år 2004-
2016 

      

 

 

- Post- stroke fatigue: Qualitative study of the three focus groups 
 

 

Databas: 
Cinahl 
Datum: 
160422 

Sökord Träffar Lästa 
titlar 

Lästa abstract Lästa artiklar Valda artiklar 

#1 “Stroke 
reabilitation” 

11205 0    

#2 “young adults” 76779 0    

#3 “ Patient 
experience*” 

77738 0    

#4 #1 AND #2 
AND #3  

17 4 1 1 1 

 

 

- Patient concerns posthaemorrhagic stroke: a study of the Internet narratives of 
patients with ruptured arteriovenous malformation 

 

 



BILAGA II 



 

                                                                                                                  
Översikt över analyserade artiklar                                             BILAGA III 

 
Författare,titel, 
årtal, land 

Problem 
och syfte 

Ansats och 
metod 

Urval och 
studiegrupp 

Huvudsakligt 
resultat 

Kvalitets 
granskning 

Flinn,A, 
Nancy, E., & 
Stube, J 
 
Post- stroke 
fatigue: 
Qualitative study 
of the three focus 
groups 
 
2010 
 
US 

Problem 
studien 
beslyste var 
att många 
personer 
känner sig 
oförberedda 
på fatigue, så 
kallad 
oöverstiglig 
trötthet. 
 
Syftet: 
Denna 
studiens 
syfte var att 
belysa  
personer som 
haft stroke 
upplevelser 
av trötthet 
och den 
efterföljande 
inverkan på 
det dagliga 
livet. 
 

Kvalitativ 
innehållsanalys 
  
intervjuer 

Personer som 
ingick i studien 
var vuxna 
personer bortom 
akutfasen i 
stroke 
rehabiliteringen, 
bodde inom 
samhället och 
frivilligt ville 
delta i studien. 
Både män och 
kvinnor. 
 
 

4 gemensamma 
teman framkom 
av de 3 
grupperna.  
Tema 1 :  Brist 
på förberedelse 
för fatigue 
2.Det fortsatta 
sökandet efter 
orsaken till 
trötthet och 
social 
utverdering 3. 
effekten av 
trötthet vid 
utförande av 
aktiviteter 
4.Göra försök 
till att klara sig 
inför utförande 
av aktivitet. 
  
  

   

Grad I 

 

 

 

 

 

 

 



Författare,titel, 
årtal, land 

Problem och 
syfte 

Ansats och 
metod 

Urval och 
studiegrupp 

Huvudsakligt 
resultat 

Kvalitets 
granskning 

Gilworth G; Phil 
M Cert A,Sansam 
KA Kent RM 

Personal 
experiences of 
returning to work 
following stroke: 
An exploratory 
study. 

2008 

United Kingdom 

Problemet som 
många 
uppfattar det är 
att 
rehabiliteringen 
är otillräcklig 
när det kommer 
till 
förberedning 
inför att kunna 
återgå till 
arbete.  
 
Syftet med 
studien var att 
undersöka 
förväntningar 
och 
erfarenheter i 
hur det är att 
återvända till 
arbetet efter en 
stroke.  

Kvalitativ 
innehålls 
analys 
 
intervjuer 

Personer som 
vid början av 
sin sjukdom 
var 
yrkesarbetande. 
De 
rekryterades 
antingen 
genom en 
neuroklinik 
eller en 
postenkät. 13 
stycken deltog 
i åldersgruppen 
24-64 år.  

Analysen gav 9 
huvudteman. 
Men fokus lades 
på huvudtemat 
“Arbete” med 4  
signifikanta 
underteman:  
1.Barriärer och 
bestående 
symtom 
påverkar 
planerna för att 
återvända till 
arbetet. 
2.Erfarenhet av 
att återvända till 
arbetet. 
3.Byta arbete 
eller karriär. 
4. Komma fram 
till beslutet att 
gå i tidig 
pension. 

Grad I 

 

 
Författare,titel, 
årtal, land 

Problem och 
syfte 

Ansats och 
metod 

Urval och 
studiegrupp 

Huvudsakligt 
resultat 

Kvalitets 
granskning 

Kuluski K, Dow 
C, Locock L, 
Lyons RF, & 
Lasserson D. 
‘Life interrupted 
and life regained? 
Coping with 
stroke at a young 
age’   
 
2014 
 
United Kingdom 
 

Syftet med 
studien var att 
söka förståelse 
för yngre 
personer med 
bestående 
funktionshinder 
och dess 
livssituation 
efter en stroke.  
Problemet var 
att det fanns en 
begränsad 
förståelse för 
hur yngre 
personer blivit 
påverkade efter 
en stroke.  

Kvalitativ 
innehålls 
analys 
 
Intervjuer 

Personer som 
insjuknat i 
stroke 55 år 
eller yngre. 
Sammanlagt 17 
st. 
Rekryterades 
genom infoblad 
till stroke 
grupper, mun 
till mun, genom 
läkare på vc, 
webbsidor. 

Analysen 
genererade Två 
huvud teman: 
1.Förändrad 
självkänsla 
 2. Anpassad 
självkänsla 
Tre underteman 
framkom:  
1. Förlorad 
identitet, 2. 
Familje 
splittring och 
rollförändring, 
3. Förlust av 
värdefulla 
aktiviteter. 

Grad I 

 



 

 

 
Författare,titel, 
årtal, land 

Problem och 
syfte 

Ansats 
och 
metod 

Urval och 
studiegrupp 

Huvudsakligt 
resultat 

Kvalitets 
granskning 

Loyd, A; Roberts, 
A. R., & Freeman, 
J. A. 
 
'Finding a Balance' 
in Involving 
Patients in Goal 
Setting Early After 
Stroke: A 
Physiotherapy 
Perspective. 
 
2015 
 
UK & Ireland 
 

Problemet 
denna studien 
belyste var att 
forskning visar 
på att 
patientens 
deltagande i 
målsättning inte 
är maximal, 
speciellt inte på 
sjukhus. 
 
 
Syftet med 
denna studien 
var att 
undersöka 
fysioteraputers 
erfarenheter av 
samarbeten 
med patienten i 
akuta skeden 
efter en stroke, 
i sjukhus miljö. 

Grounded 
theory  
 
Intervjuer 

Legitimerade 
fysioterapeuter 
rekryterades 
från tre 
strokeenheter 
från tre olika 
sjukhus i 
England. 

I analysen 
genererades 3 
huvudteman:  
1.Komma till rätta 
med stroke, den 
enskilda patientens 
resa. 2. Utvecklingen 
av att sätta mål, den 
individuella 
sjukgymnast resan. 
3. att hitta en balans, 
hantera 
förväntningar och 
förhandlings 
interaktioner. 
9 underteman  
också: 
a.Hälsofaktorer, b. 
personliga faktorer, 
c. miljöfaktorer, 
d.tidens gång, a. 
Förändrat fokus, b. 
Lärt och medfödda 
komponenter, 
a.Hantera 
förväntningar, 
b.inverkan av 
arbetsplats kultur. c. 
du är expert, en 
balans i kraft och 
kontroll. 

Grad I 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Författare, 
titel, årtal, 
land 

Problem och 
syfte 

Ansats och 
metod 

Urval och 
studiegrupp 

Huvudsakligt 
resultat 

Kvalitets 
granskning 

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

Young and 
Midlife 
stroke 
survivors 
experiences 
with the 
health 
services and 
long-term 
follow-up 
needs 

2015 

Norway 

Problem: 
Brister har hittats  
när det kommer till 
uppföljningsbehov 
under 
rehabiliteringen 
hos unga och 
medelålders 
patienter som 
överlevt en stroke. 
Skillnader har 
hittats när det 
gäller deras 
rehabiliteringsmål 
och målen hos 
hälso- och 
sjukvårdspersonal. 
 
Syftet: 
Syftet med studien 
var att undersöka 
de erfarenheter 
unga och 
medelålders 
patienter haft med 
sjukvården och 
identifiera deras 
långsiktiga 
uppföljningsbehov. 

Fenomenologisk 
hermeneutik 
 
intervjuer 

11 män och 5 
kvinnor 
rekryterades 
mellan 
åldrarna 21 
till 67 år som 
bodde i södra 
delen av 
Norge som 
insjuknat i 
stroke. 

Det blev tydligt 
i analysen att 
flera deltagare 
hade svårt med 
att komma för 
sjukvård och 
brister gällande 
uppföljning 
från 
sjukvården. Det 
begränsade i 
sin tur deras 
möjligheter att 
ställa frågor om 
sitt liv efter sin 
stroke. Tala om 
behov de har 
eller diskutera 
hälsoproblem.  

Grad  I 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Författare, 
titel, årtal, 
land 

Problem 
och syfte 

Ansats och 
metod 

Urval och 
studiegrupp 

Huvudsakligt 
resultat 

Kvalitets 
granskning 

Röding, J. 
Lindström, 
B., Malm, J., 
& Öhman, A. 

Frustrated 
and invisible-
Younger 
stroke 
patients 
experiences 
of the 
rehabilitation 
process. 

2003 

Sweden 

Problem: 
Problemet 
studien 
belyser var 
att yngre 
personer har 
upplevt 
vården som 
olämplig i 
förhållande 
till deras 
vårdbehov. 
 
Syftet: 
Syftet med 
studien var 
att beskriva 
erfarenheter 
hos yngre 
personer 
som haft 
stroke med 
fokus på 
deras behov 
av vård.  

Kvalitativ 
innehållsanalys  
 
intervjuer 

Personer som  
ingick i studien var 
yngre personer som 
fått stroke, både 
kvinnor och män 
sammanlagt 31 
personer i åldrarna 
24- 62 år med olika 
nivåer av 
funktionshinder, tid 
efter stroke och 
etniskt bakrund. 
Delatagarna valdes 
ut ur SLSR 
populationsbaserade 
strokeregister. 

Analysen gav 4 
huvudteman som 
diskuteras. 
Dessa var:  
1. 
sjukvårdspersonal 
som expert, 2. 
förväntningar på 
delaktighet i 
vården, 3. socialt 
kapital och 4. 
variationer i 
ekonomiskt 
kapital.  

Grad I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Författare, 
titel, årtal, 
land 

Problem 
och syfte 

Ansats och 
metod 

Urval och 
studiegrupp 

Huvudsakligt 
resultat 

Kvalitets 
granskning 

Sadler,E.,  
Daniel, K., 
Charles D. A. 
Wolfe1., & 
McKevitt, C. 
 
  
Navigating 
stroke care: 
the 
experiences of 
younger 
stroke 
survivors  
 
2014 
 
United 

Kingdom 

Problemet 
denna studie 
belyste var att  
yngre 
personer som 
överlevt en 
stroke har 
erfarenheter 
från att vården 
som finns 
tillgänglig inte 
är lämplig för 
deras behov. 
 
Syftet med 
denna studie 
var att 
undersöka 
yngre 
personer som 
haft stroke 
erfarenheter 
av vården, och 
hur dessa 
individer 
försöker 
anpassa sitt 
liv efter en 
stroke. 

Kvalitativ 
innehålls 
analys 
 
intervjuer 

Både kvinnor 
och män 
rekryterades i 
åldrarna 24-62 
år med olika 
funktionshinder, 
etnisk bakrund 
och tid efter 
stroke. 
 

Analysen 
genererade 
4 huvudteman: 
1.sjukvårdspersonal 
som expert,  
2. förväntningar på 
delaktighet i 
vården; 3. socialt 
kapital; och 4. 
variationer i 
ekonomiskt kapital. 

Grad I 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Författare, 
titel, årtal, 
land 

Problem och 
syfte 

Ansats och 
metod 

Urval och 
studiegrupp 

Huvudsakligt 
resultat 

Kvalitets 
granskning 

Stone, SD. 

Patient concerns 
posthaemorrhagic 
stroke: a study of 
the Internet 
narratives of 
patients with 
ruptured 
arteriovenous 
malformation 

2005 

Canada 
  

Problemet som 
tas upp i 
studien var att 
patienter med 
arteriovenös 
missbildning 
tenderar att 
vara unga men 
för lite 
kunskap finns 
om deras 
erfarenheter 
och 
bekymmer. 
 
Syftet med 
studien var att 
identifiera och 
beskriva de 
erfarenheter 
och problem 
unga patienter  
med 
hemorragisk 
stroke och 
brusten 
arteriovenös 
missbildning. 
Även om det 
fanns några 
könsskillnader. 

Kvalitativ 
innehållsanalys  
 
Baserad på 
berättelser som 
pubicerats från 
en webbplats 
av överlevande 
från en AVM- 
blödning. 
 
 

Personer 
som 
hade upplevt 
en AVM- 
blödning 
ingick i 
studien. 212 
berättelser 
lästes 
igenom 
noga. 
83 
berättelser 
var slutligen 
med i 
studien som 
uppfyllde 
kriterierna.. 
Både 
kvinnor och 
män i 
åldrarna <25 
år,  25-48 år,  

Analysen gav 5 
olika kategorier 
utifrån: symptom, 
läkare och 
sjukhus, 
rehabilitering och 
återhämtning, 
funktionshindrade 
och diverse.  
71 procent av 
berättelserna var 
skrivna av 
kvinnor och 29 
procent av män. 
 

Grad 1 

 

 

 

 

 

 



Författare, 
titel, årtal, 
land 

Problem och 
syfte 

Ansats 
och metod 

Urval och 
studiegrupp 

Huvudsakligt 
resultat 

Kvalitets 
granskning 

Stone SD 
 
Reactions to 
invisible 
disability: the 
experiences 
of young 
women 
survivors of 
hemorrhagic 
stroke. 

2005 

Ontario, 
Canada 

 

 
 

Problemet som 
beskrivs är att 
många oftast får 
subtila osynliga 
funktionshinder.  
 
Syftet med 
studien var att 
diskutera hur 
unga kvinnor 
med osynliga 
funktionshinder 
och som överlevt 
en hemorragiskt 
stoke 
erfarenheter av 
reaktioner från 
andra i sociala 
möten. 
 

Kvalitativ 
innehålls 
analys 
 
Intervjuer 

Kvinnor i 
åldersgruppen 
19- 57 år som 
överlevt en 
hemorragisk 
stroke med 
bestående 
osynliga 
funktionshinder
. 

Analysen 
genererade två 
huvudrubriker:  
- Men du är ju så 
ung  - 
åldersbetydelsen 
 
- Måste 
funktionshinder 
alltid vara synliga - 
utseendebetydelsen 
 
Att insjukna i yngre 
ålder var något 
deltagarna själva 
reagerade på. Hade 
svårt att tro på att 
det var sant. 
Deltagarna upplevde 
att de ofta fick 
förklara sig själva. 
Speciellt när andra 
inte kunde se ett 
synligt 
funktionshinder. 
Några deltagare 
förnekade att de 
hade ett 
funktionshinder. 

Grad I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Författare, 
titel, årtal, 
land 

Problem och 
syfte 

Ansats och 
metod 

Urval och 
studiegrupp 

Huvudsakligt 
resultat 

Kvalitets 
granskning 

Vestling, M, 
Ramel,E., & 
Iwarsson, S 

Thoughts and 
experiences 
from returning 
to work after 
stroke 

2011 

Sweden 

Problem: 
Stroke hos 
yngre vuxna 
som överlevt 
ses generellt 
som en 
bestående 
negativ effekt 
på välmående, 
livskvalite´och 
förnöjsamhet 
över livet. 
 
Syfte: 
Syftet med 
denna studien 
var att öka 
förståelsen för 
stroke tankar 
och 
erfarenheter 
från att 
återvända till 
arbetet efter en 
stroke. 
 
 
 
 

kvalitativ 
innehålls 
analys  
 
intervjuer 

12 personer ingick i 
studien, både män 
och kvinnor <65 år. 
Inklusionskriterierna 
var: 1. ha haft en 
första stroke, 2. bor i 
länet Skåne och 3. 
att återgå till arbetet.  

Huvudtemat 
var: “Strävan 
efter optimal 
funktion i 
arbetet skapar 
blandade 
känslor av 
uppskattning 
och 
frustration”, 3 
kategorier 
skapades: 
1) Flera 
arrangemang 
och strategier är 
nödvändiga för 
att återvända till 
arbetet, 2) 
Arbete som en 
aktivitet har 
flera subjektiva 
betydelser som 
är viktiga för 
motivationen att 
återvända till 
arbete, och 3) 
avkastningen 
till 
arbetsprocessen 
genererar 
många och 
blandade 
känslor. 

Grad I 
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