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Sammanfattning 

Bakgrund: Stroke är ett samlingsnamn som innefattar hjärninfarkt och hjärnblödning. 

Sjukdomen innebär ett akut insjuknande som kräver omedelbar vård.  Dessa personer 

får mer eller mindre kroppsliga förluster som medför ett beroende. Därför är tidig 

mobilisering central redan i det akuta skedet eftersom symtomen kan förbättras med 

tiden. Sjuksköterskan är omvårdnadsansvarig på strokeavdelningen. Omvårdnaden ska 

vara individuell och utgå från ett gott bemötande. Syfte: Syftet var att belysa hur 

personer drabbade av stroke upplevde sjuksköterskans omvårdnad under vårdtiden på 

sjukhus. Metod: Studien är litteraturstudie som baserades på tio kvalitativa 

vetenskapliga artiklar samt en artikel med både kvalitativa och kvantitativa data. 

Resultat: Fem kategorier sammanställdes, vilka var: information, tillgänglighet, 

beteende & förhållningssätt, tillit & relation samt värdighet & mänsklighet. Dessa 

kategorier var alla faktorer som ingick i sjuksköterskans omvårdnad. Slutsats: Stroke är 

en sjukdom som kan orska allvarliga men för livet. Under vårdtiden på sjukhus är dessa 

patienter beroende av omvårdnad och rehabilitering. Sjuksköterskan måste i 

omvårdnaden se hela människan och främja dennes autonomi och värdighet. Patienterna 

upplevde tidsbrist hos sjuksköterskorna, vilket de tyckte var  negativt i omvårdnaden. 
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Abstract 

Background: Stroke is a disease that includes cerebral infarction and cerebral 

haemorrhage. It’s an acute illness that requires immediate care. These people experience 

varying degrees of physical losses which causes dependency. Therefore, early 

mobilization is necessary in the acute phase since the symptoms can be improved over 

time. The nurse is the nursing manager at the stroke ward, and the care should be 

individualized and based upon a good treatment. Aim: The aim was to highlight how 

people affected by stroke experience nursing care during their hospitalization. Method: 

A literature review was conducted and this was based upon one quantitative and ten 

qualitative scientific articles from the patient perspective. Results: Five categories were 

complied, which were: information, accessibility, behavior and attitudes, trust and 

relationship and dignity and humanity. These categories were factors that were included 

in nursing care. Conclusions: Stroke is a disease that may cause the patient serious 

damages for life. During the hospitalization these patients are dependent on the care and 

rehabilitation. The nurse must see the whole person in the care of patients and promote 

autonomy and dignity. The patients experienced that the nurses had lack of time, which 

they thought was negative in the nursing care. 
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BAKGRUND  

”Vilket helvete som drabbat mig! Vad är det som har hänt? Ingen berättar något för mig och 

jag förstår inte hur jag har hamnat i den här situationen. Och inte kan jag fråga heller!” 

(Trollsten, 2010 s.18). 

 

Trollsten (2010) beskriver upplevelserna av första tiden på sjukhuset efter insjuknandet i 

stroke. När hon vaknade upp på sjukhuset kunde hon inte röra sin kropp och inte heller prata. 

Den första tiden var hon trött och de korta stunder hon var vaken var hon ledsen och grät. Hon 

skämdes över sin nya livssituation och kände sig utlämnad och beroende av ständig hjälp från 

andra. Inte ens de enklaste saker som att t.ex. rulla sin egen rullstol eller att äta klarade hon 

själv. 

 

Stroke är ett samlingsnamn för hjärninfarkt och hjärnblödning (Ericsson & Ericsson, 2008). 

Hjärninfarkt är den vanligaste av dessa då den utgör 85% av fallen (Hårdemark, 2002). Varje 

år insjuknar ca 30 000 människor i Sverige (Hjärt-lungfonden, 2009). Stroke orsakar även 

idag flest vårddagar i Sverige och är den vanligaste orsaken till funktionshinder bland vuxna 

personer (Jönsson, 2012). Sjukdomen är även i västvärlden en av de vanligaste 

dödsorsakerna. De flesta personer som drabbas är äldre och dödligheten är relativt stor 

(Hamilton, 2000). Stroke är ett akut insjuknande som kräver omedelbar vård (Hernborg, 

2011). Hjärncellerna är i ständigt behov av syre och glukos för att kunna fungera. Vid en 

stroke får cellerna inte tillräckligt mycket av detta och kan då inte fungera normalt. Om 

hjärncellerna skulle bli helt utan syre och näring så dör de, vilket resulterar i att processer i 

hjärnan rubbas. Stroke inträffar fort och sällan med förvarning. Sjukdomen innebär en 

förändring i den drabbade människans liv då denne kan ådra sig kraftiga symtom efter 

insjuknandet (Hjärt-lungfonden, 2010). Symtom som patienten kan få är t.ex. yrsel, 

illamående, otydligt tal, sväljsvårigheter, balansproblem, dubbelseende och försämrad 

rörelsekoordination. Symtombilden beror på vart i hjärnan skadan är skedd (Wergeland, Ryen 

& Olsen, 2002). Kroppsliga förluster av olika art medför ett nästan ofrånkomligt beroende. 

Att inte längre känna igen sin kropp och hur den fungerar förändrar en persons självbild 

(Franklin, 2007). Den tid då en person blivit intagen till akutmottagning och fått diagnosen 

stroke är en tid präglad av ångest, chock och misstro hos patienter och deras anhöriga (Lutz, 

Young, Cox, Martz & Creasy, 2011). I en annan studie av Tutton, Seers, Langstaff & 
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Westwood (2011) visade det sig att personer som insjuknat i stroke upplever fysisk och 

känslomässig smärta, vilket orsakar dem stort lidande. 

 

På de flesta större sjukhus idag finns strokeavdelningar där det arbetar specialutbildad hälso- 

och sjukvårdspersonal (Wergeland et al., 2002). Specialinriktade avdelningar för vård vid 

stroke har i Sverige och andra länder utvecklat strokevården positivt de senaste trettio åren 

(Jönsson & Wallin, 2012). Vid ankomst till strokeavdelning är noggrann övervakning av 

patienten viktig de första dygnen tills dennes tillstånd blivit stabiliserat (Jönsson & Wallin, 

2012). Yrkeskategorierna som arbetar på en strokeavdelning är bland annat: läkare, 

sjuksköterskor, undersköterskor, sjukgymnaster samt arbetsterapeuter (Dahl & Sjöberg, 

2002). Dessa samordnar behandling och rehabilitering samt vårdar patienterna på avdelningen 

(Wergeland et al., 2002). Rehabilitering betyder träning för att återerövra förlorade 

funktioner. Det är av vikt att patienten efter insjuknandet i stroke tidigt får börja träna 

eftersom symtomen kan förbättras med tiden (Hårdemark, 2002). Tidig mobilisering är ett 

nyckelbegrepp i den akuta fasen av strokevården (Jönsson, 2012). Handläggning i den akuta 

fasen samt tidigt påbörjad rehabilitering har bidragit till att personer har större chans att återfå 

förlorade funktioner efter en stroke (Jönsson & Wallin, 2012). Därför påbörjas rehabilitering 

av patienten redan från det akuta insjuknandet det första dygnet (Wergeland et al., 2002). 

Enligt en studie av Mold, Wolfe & McKevitt (2006) krävs bland annat vilja att delta i 

behandlingar för att uppnå rehabiliteringspotential. En persons rehabiliteringspotential kan 

också avgöras av dennes sociala förutsättningar.  

 

Vård handlar om att vårda sjuka människor på en avdelning. Ordet vård kommer från 

fornsvenskan och betyder vakta, vaksamhet och hägn (Birkler, 2007). Enligt Eriksson (1988) 

har vård alltid funnits. Genom vårdandet bekräftas människan som människa, eftersom 

vårdandet är något som är naturligt mänskligt och en gärning av kärlek. Vården grundar sig på 

en tro på människors möjligheter till utveckling, vilket dessa får av kärlek och omtanke. Kim 

(2000) beskriver fyra omvårdnadsdomäner varav en av dem är patientdomänen. 

Patientdomänen berör den verklighet som helt och hållet tillhör patienten och fokuserar på det 

som händer patienten. Anledning till att i vården ha patienten i fokus är bland annat för att 

förvärva kunskaper angående patientens problem och varför dessa problem existerar, för att 

förstå patientens verklighet samt för att kunna ge patienten bästa, möjliga individuella vård 

(Kim, 2000).   
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Sjuksköterskans uppgift på strokeavdelningen är att ansvara för omvårdnaden av patienterna 

(Dahl & Sjöberg, 2002). Omvårdnad ska ske på personnivå och de stödinsatser den unika 

individen behöver ska utföras utifrån en god relation samt ett gott bemötande mellan patient 

och vårdgivare (Svensk sjuksköterskeförening, 2010). Ett kunnigt och omsorgsfullt beteende 

mot de människor som behöver hjälp är det centrala i omvårdnadshandlingar (Jahren 

Kristoffersen & Norvedt, 2005).  Sjuksköterskans arbete präglas av etiska förhållningssätt och 

vården bygger på erfarenheter, vetenskap samt enligt gällande författningar (Jahren 

Kristoffersen, Nortvedt & Skaug, 2005). En vårdrelation är asymmetrisk och ska balanseras 

så att patienten känner delaktighet, trygghet och respekt. Omvårdnadens mål är bland annat 

att främja patientens hälsa och välbefinnande, förebygga ohälsa och lindra lidande. I 

omvårdnaden ska respekt för patientens ålder, kön, etniska bakgrund och sociala villkor 

beaktas (Svensk sjuksköterskeförening, 2010).  

 

Sjuksköterskan ska tillgodose patientens fysiska, psykiska, sociala, kulturella och andliga 

omvårdnadsbehov. Även med respekt och empati kommunicera och informera patienter och 

närstående för att få patienten optimalt delaktig i sin omvårdnad. Sjuksköterskan ska 

uppmärksamma de patienter som inte själva kan uttrycka behov av information 

(Socialstyrelsen, 2005). Det är viktigt att se och uppmärksamma patienters kroppsspråk för att 

kunna tolka dem  (Eriksson, 1994). I sjuksköterskans yrkesetik ingår att  i omvårdnaden 

behandla patienterna med en humanistisk attityd och människosyn. Detta innebär att 

sjuksköterskan ska visa respekt för patientens identitet, individuella val och behov, integritet, 

värdighet samt sårbarhet. Patienten ska alltid bli sedd och bemött som en subjektiv individ 

(Stryhn, 2007). Den professionella omvårdnaden utgörs av sjuksköterskans människosyn i 

kombination med den vårdideologi och vetenskapssyn som råder (Birkler, 2007). I en studie 

av Asplund, Jonsson, Eriksson, Stegmayr, Appelros, Norrving, Terént & Hulter Åsberg 

(2009) visade det sig att missnöje hos patienter angående den globala strokevården med hög 

sannolikhet hade samband med upplevd brist på individualitet i omvårdnaden som t.ex. att bli 

personligt bemött. 

 

Varje människa har en egen subjektiv livsvärld som utgör dennes upplevelser. En upplevelse 

är  individuell och behöver inte upplevas likadant av andra människor. För att kunna ge 

patienter vård och omsorg måste sjuksköterskan ha förståelse för patienters olika livsvärldar 

och hur olika deras upplevelser kan vara (Birkler, 2007). 
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Enligt en egenupplevd berättelse av Petersson (2012) upplevde hon en natt då hon var 

inneliggande på en strokeavdelning att larmklockan ringde från ett annat rum, och att 

personalen bemötte patienten som larmade med följande svar: ”Vad vill du, vet du inte att det 

är natt. Du ska vara tyst och sova. Jag hämtar en sömntablett” (Petersson 2012, s.1). Hon 

upplevde även att vårdpersonal under vårdtiden på strokeavdelningen sa till henne: ”Vad gör 

du? Du ska ligga still i sängen.” (Petersson, 2012, s. 1). Peterson (2012) beskriver att hon 

upplevde detta bemötande som omänskligt. 

 

SYFTE 

Syftet var att belysa hur personer drabbade av stroke upplevde sjuksköterskans omvårdnad 

under vårdtiden på sjukhus.  

 

METOD 

Studien är en litteraturstudie. I en litteraturstudie används vetenskapliga artiklar och rapporter 

som insamlingsdata (Olsson & Sörensen, 2011). Denna studies data bestod av vetenskapliga 

artiklar som belyste patientperspektivet.  

 

Urval 

De urvalskriterier som användes vid databassökningarna var: ”peer reviewed”, ”english 

language”, ”swedish language” och ”human”. Dessutom användes en tidbegränsning mellan 

år 2002-2012 eftersom målet var att hitta så aktuella och relevanta artiklar som möjligt till 

studien. Det är med kvalitativa artiklar enklare att förstå patienters erfarenheter, upplevelser 

och förväntningar (Friberg, 2006). Därför önskades i första hand kvalitativa ariklar som 

insamlingsdata. Även kvantitativa artiklar som ansågs vara relevanta innehållsmässigt lästes 

igenom och togs med i urvalet om de besvarade denna studies syfte. Artiklar som inte kunde 

påvisa att deltagarna och materialet i dem hanterats etiskt korrekt uteslöts från urvalet.  

 

Inklussionskriterier som valda artiklar behövde uppfylla för att inkluderas i studien var att de 

skulle belysa patienters upplevelser från vård- och rehabiliteringstiden på sjukhus efter att de 

insjuknat i en stroke. Artiklar som exkluderades var de som berörde all vård och rehabilitering 

utanför sjukhus t.ex. i primär- eller hemsjukvård. Även artiklar som handlade om andra 
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perspektiv än patientens, artiklar som var sekundärkällor samt artiklar som handlade om andra 

sjukdomstillstånd exkluderades från denna studie.  

 

Genomförande och analys 

Enligt Olsson & Sörensen (2011) ska litteraturstudier vara lika trovärdiga och väl genomförda 

som de originalkällor som de refererar till. Detta togs det hänsyn till i denna studie och därför 

önskades ett brett antal artiklar att välja bland. Friberg (2006) menar att ett brett sökande efter 

vetenskapliga artiklar och även en bred analys av dessa kan fastställa kunskapsläget. 

Sökningar efter data gjordes därför i flera databaser och de som användes var: Cinahl, 

PubMed, och PsycINFO. Databaserna Cinahl och PubMed har fokus på material inom 

medicin och vård. PsycINFO är inriktad på litteratur inom psykologi (Kjellberg, 2012). 

Sökorden som användes vid sökningarna var: ”stroke”, ”patient”, ”experience”, ”hospital”, 

”nursing”, ”nurse”, ”care”, ”perception”, ”perspective”, ”stroke patient” och ”rehabilitation”. 

Dessa ord stämde in med det som avsågs belysas i denna studie. Trunkering användes ofta till 

sökorden för att få fram artiklar med sökordens alla grammatiska ändelser. Som boolesk 

sökoperator användes frasen AND för att koppla samman sökorden (se bilaga 1).  

 

Vid varje funnen vetenskaplig artikel lästes först titel och abstract igenom för att utforska dess 

relevans till denna studie. Om titel och abstract ansågs vara relevant lästes hela artikeln 

igenom och författarna gjorde en gemensam bedömning om inklusion eller exklusion. 

Sammanlagt inkluderades tio kvalitativa artiklar samt en artikel som innehöll både kvalitativa 

och kvantitativa data. Två av dessa artiklar hittades via manuell sökning. Dessutom var två av 

de inkluderade artiklarna publicerade före år 2002. Efter fullgjord datainsamling lästes alla 

artiklar åter noggrant igenom för att få en uppfattning om deras innehåll samt om de 

besvarade denna studies syfte.  Därerfter granskades de inkluderade artiklarna enligt ”Röda 

korsets granskningsmall” (se bilaga 3) och i samband med detta gjorde författarna även en 

kontroll av varje artikels kvalitet. Datan analyserades sedan enligt Fribergs (2006) analys av 

studier. Enligt Friberg (2006) är resultatet det vanligaste området att söka likheter och 

skillnader på i studier. Detta har utförts för att fastställa kunskapsläget och för att få fram ett 

resultat till denna studie. Textstycken med likheter och olikheter plockades ut ur de 

inkluderade artiklars resultat, och ur dessa textstycken plockades sedan meningsbärande 

enheter ut. Dessa översattes sedan från engelska till svenska eftersom resultatet i denna studie 

skulle presenteras på detta språk. Därefter sökte författarna likheter och skillnader i de utvalda 
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meningsbärande enheterna och kategoriserade sedan dessa. Kategorierna diskuterades och 

övervägdes flera gånger för att uppnå en ökad tillförlitlighet. Slutligen resulterade det i fem 

kategorier.  

 

Etiska överväganden 

Samtliga artiklar som användes i studien var publicerade i vetenskapliga tidsskrifter. Enligt 

Stryhn (2007) tillåts endast material som godkänts av en etisk kommitté att publiceras i 

vetenskapliga tidsskrifter. Därför bedömde författarna att de artiklar som användes i denna 

studie var granskade av etisk kommitté. Även om det i vissa artiklars innehåll ändå inte 

framgick att de var granskade av etisk kommitté inkluderades de ändå om de ingick i en peer 

reviewed tidskrift, eller ansågs innehålla beskrivning för att författarna hade hanterat 

deltagarna och materialet etiskt korrekt. Etiskt korrekt innebar för författarna till denna studie 

att deltagarna skulle ha deltagit frivilligt och lämnat samtycke, samt blivit väl informerade 

skriftligen och muntligen på ett begripligt sätt. De ska även kunnat välja att dra sig ur om de 

velat utan att det påverkat den fortsatta vården av dem.  
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RESULTAT 

Resultatet presenteras nedan i fem olika kategorier som utgår ifrån patienters 

upplevelser av sjuksköterskans omvårdnad. Dessa kategorier representerar ett 

sammansatt innehåll från de elva vetenskapliga artiklar som utgjort denna studies data. I 

dessa ingick 199 deltagande patienter, varav 93 av dessa var kvinnor och 106 var män. 

  

               

                                      

 

 

 

 

Figur 1. Överblick över resultatets fem kategorier som speglar strokepatienters 

upplevelser av olika aspekter i sjuksköterskans omvårdnad av dem.  

 

Information  

Denna kategori bygger på åtta vetenskapliga artiklar. Dessa består sammanlagt av 125 

patienter, varav 59 kvinnor samt 66 män. 

 

De flesta patienter upplevde att information och dialog med sjukhuspersonal var viktig 

och avgörande för hur nöjda de upplevde sig vara. De upplevde det även viktigt att 

informationen var individuellt utformad, att sårbara patienters autonomi respekterades 

och att personalen undvek att orsaka dem skada (Mangset, Dahl, Førde, & Wyller, 

2008). Det var olika meningar från patienternas sida angående hur mycket information 

de fick samt hur adekvat denna information var (Morris, Payne & Lambert 2007, 

Olofsson, Andersson & Carlberg 2005). En del tyckte att de fick mycket information, 

medan andra upplevde att de inte fick någon alls (Olofsson et al., 2005).  
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En del patienter upplevde att sjuksköterskornas arbetsbelastning verkade vara så tung att 

de inte hade tid att ge dem information och på grund av detta kände de att de lämnades 

med obesvarade frågor (Olofsson et al., 2005). Patienter fick upplevelsen av att de fick 

tvinga information ur sjuksköterskorna för att få kunskap om sitt tillstånd (Pound, Bury, 

Gompertz & Ebrahim, 1995).  Enligt Engman & Lundgren (2009) upplevde patienter 

även att de inte fick information och undervisning av sjuksköterskorna angående sin 

stroke, sjukdomsförloppet samt deras möjligheter till autonomi för att själva utföra sin 

egenvård. De upplevde även okunskap om vem som var vem på avdelningen eftersom 

sjuksköterskorna inte presenterade sig tydligt nog. Alla bar inte namnbricka, vilket 

patienterna tyckte var svårt då det gav dem oklarhet i vem som var vem (Engman & 

Lundgren, 2009) Kvinnliga patienter kände att de hade velat ha mer information 

eftersom de upplevde okunskap angående sin sjukdom. De frågade sjuksköterskorna om 

hur de utförde sitt arbete, men upplevde att deras frågor blev ignorerade. Män ville 

också på olika sätt försöka få inflytande i sin vård. Information om lidande och 

behandling angående deras stroke öppnade upp möjligheter för dem att kunna ställa 

frågor (Andersson & Hansebo, 2009). Omvårdnaden utfördes felaktigt enligt vissa 

patienter. En patient fick t.ex. information sista dagen på sjukhuset om att det glömts 

bort att ta ett blodprov (Walldal, Anund & Furaker, 2002). Enligt Theofanidis, 

Fountouki & Pediaditakt (2012) ansåg dock patienter att alla deras frågor besvarades 

tydligt och klart av sjuksköterskorna. 

 

”It would have been good to get information about the routines in the wards and the 

testing routines” (Walldal, Anund & Furaker, 2002, s.117). 

 

Tillgänglighet 

Denna kateogori bygger på sju vetenskapliga artiklar som sammanlagt bestod av 102 

patienter, varav 51 kvinnor och 51 män. 

  

Enligt Engman & Lundgren (2009) upplevdes sjuksköterskorna av patienterna alltid som 

tillgängliga och som en resurs. Sjuksköterskorna kom alltid när patienterna larmade efter dem. 

I en annan studie beskrev manliga patienter att de upplevde att de fick hjälp av 

sjuksköterskorna då de behövde dem (Andersson & Hansebo, 2009). Patienter ansåg att det 
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var viktigt och bra att få komma till sjukhus efter insjuknandet i stroke, bland annat på grund 

av den uppmärksamhet de fick av sjuksköterskorna (Pound et al., 1995).  

 

Enligt Macduff (1998) upplevde patienter att sjuksköterskorna var hårt upptagna i arbetet och 

därför inte hade tid att stanna upp och prata med dem. I en annan studie framgick det också att 

patienterna upplevde brist på sjuksköterskor samt annan omvårdnadspersonal. Detta orsakade 

särskilt problem då patienterna behövde  hjälp med att besöka toaletten (Morris et al., 2007).   

 

”You had to wait until you saw they had a slack spell and then you had to ask for the toilet; 

we all used to do this” (Macduff, 1998, s. 445). 

 

Patienter upplevde missnöje på grund av bristande uppmärksamhet från personalen, en patient 

tyckte t.ex att personalen bara gick förbi och inte lyssnade på dem. Sjuksköterskorna hade 

annat att göra och hade därför inte tid över (Mangset et al., 2008). Patienter upplevde inte 

heller att sjuksköterskorna kom fram till dem spontant för att prata. De kom när patienterna 

kallade på dem (Engman & Lundgren, 2009).  Det upplevdes även av patienter att 

sjuksköterskans tid för omvårdnad fördelades ojämnt mellan patienterna. De som ansågs vara 

”mindre sjuka” fick väldigt lite tid med sjuksköterskorna (Theofanidis et al., 2012). Patienter 

upplevde också att de anpassade sina behov efter sjuksköterskornas tillgänglighet och att de 

accepterade att sjuksköterskorna behövde ”göra det nödvändigaste” först. Till detta räknades 

t.ex personlig omvårdnad, tvättning och påklädning. Genom att anpassa sina behov efter 

sjuksköterskorna upplevde patienterna obekvämlighet och frustration, men de klandrade inte 

sjuksköterskorna eftersom de ansåg att det inte var deras fel. Patienterna var, trots 

sjuksköterskornas tidsbegränsningar, tacksamma för deras hjälp (Macduff, 1998).  

 

Beteende och Förhållningssätt   

Denna kategori bygger på tio vetenskapliga artiklar och dessa bestod sammanlagt av 190 

patienter, varav 88 kvinnor och 102 män. 

 

Patienter ansåg att sjuksköterskorna var duktiga och gjorde sitt bästa. De upplevde överlag 

sjuksköterskorna och omvårdnaden som positiv (Macduff, 1998). Patienter gjorde utlåtanden 

om att de var generellt nöjda, t.ex. att sjuksköterskorna var väldigt vänliga och att de fick all 

sorts hjälp och stöd (Mangset et al., 2008). Sjuksköterskorna upplevdes av patienter som 
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hjälpsamma, snälla och vänliga. De var underbara och enastående människor som var mycket 

tålmodiga (Engman & Lundgren, 2009) Flera patienter upplevde överlag att sjuksköterkorna 

var trevliga, ödmjuka och duktiga (Secrest, 2002). Patienter uppskattade sjuksköterskornas 

karaktär och beteende, och beskrev dem som trevliga, utmärkta, goda, hjälpsamma och 

uppmärksamma. Majoriteten av patienterna var nöjda med sjuksköterskornas olika insatser. 

De uppskattade att sjuksköterskorna hjälpte dem med allt de ville, t.ex att hämta te mitt i 

natten om de så önskade (Theofanidis et al., 2012). De flesta patienter var nöjda med den 

omvårdnad och behandling de fick då de upplevde sjuksköterskorna som väldigt trevliga 

(Walldal et al., 2002). Patienter upplevde uppskattning till omvårdnad som t.ex bad och 

gångträning (Theofanidis et al., 2012). Kvinnliga patienter upplevde den omvårdnad de fick 

som positiv när sjuksköterskorna betedde sig lyhört, hjälpsamt och hänsynsfullt. Även 

männen upplevde omvårdnaden positiv då de ansåg sig blivit väl behandlade av 

sjuksköterskorna (Andersson & Hansebo, 2009). Patienter upplevde även att de blev starkare 

och fick bättre självförtroende genom interaktion med sjuksköterskorna. Denna interaktion 

bidrog även till att de fick vilja att kämpa vidare och det gjorde dem hoppfulla (Popovich, Fox 

& Bandagi, 2007).  

 

”They were so very attentive” (Macduff, 1998, s. 444). 

 

Sjuksköterskornas arbetssätt i omvårdnaden för att få patienter att ”göra saker själva” 

upplevdes olika av patienterna. Vissa ansåg det vara naturligt, medan andra tyckte det kändes 

som en påtvingad policy. De som upplevde det som en påtvingad policy kände frustration och 

att sjuksköterskorna var envisa och oflexibla. Det kunde t.ex ta så lång tid för dem att utföra 

vissa saker själva att de kom försent till undersökningar (Macduff, 1998). Patienter upplevde 

att en del sjuksköterskor hade bristande motivation, t.ex. att de inte lade ner särskilt mycket 

engagemang i sina arbetsuppgifter (Morris et al., 2007). En  patient berättade att 

sjuksköterskorna var hjälpsamma och kom till patienterna utan att de själva behövde kalla på 

dem först (Secrest, 2002). En kvinna upplevde under sin sjukhusvistelse att sjuksköterskorna 

var oförskämda mot henne och på grund av detta vägrade hon sedan komma tillbaka på 

återbesök då hon remitterades dit (Pound et al., 1995). Patienter upplevde att sjuksköterskorna 

inte behandlade dem personligt, de verkade bara genomföra sina uppgifter (Theofanidis et al., 

2012).  
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Tillit och Relation 

Denna kategori bygger på fem vetenskapliga artiklar. Dessa består sammanlagt av 81 

patienter, varav 43 kvinnor och 38 män. 

 

Patienter upplevde att en god relation till sjuksköterskorna var viktigt. Grunden för denna 

relation upplevde de vara att veta sjuksköterskornas namn eftersom detta även gav tillit i 

omvårdnaden. De upplevde även att regelbundenhet var viktig då alla sorts avbrott i 

regelbundenheten upplevdes av patienteterna som hinder i relationen till sjuksköterskorna 

(Andersson & Hansebo, 2009). Patienter önskade att ha en kontaktsjuksköterska som de 

kunde ha speciellt förtroende för. De upplevde det påfrestande att behöva återberätta sin 

historia vid upprepade tillfällen (Engman & Lundgren, 2009). Patienter kände förtroende för 

sjuksköterskorna i omvårdnaden för att de upplevde att sjuksköterskorna visste vad de gjorde 

och detta gjorde att patienterna litade på dem (Andersson & Hansebo, 2009, Theofanidis et 

al., 2012). Även i en annan studie visade det sig att patienter upplevde att sjuksköterskor och 

läkare visste precis vad de skulle göra när patienterna kom in på sjukhus (Pound et al., 1995).  

 

”They would take me for a walk which used to make me very happy” (Theofanidis et al., 

2012, s. 306). 

Både manliga och kvinnliga patienter valde att dölja sin sorg för sjuksköterskorna eftersom de 

inte upplevde att sjuksköterskorna var beredda att dela sorgen. Gifta manliga patienter visade 

inte sin sorg eftersom de var rädda för att sjuksköterskorna skulle tala om för deras fruar att 

de var ledsna (Andersson & Hansebo, 2009). Under vårdtiden lade sig patienterna i 

personalens händer och intog passiva roller utan krav och förväntningar. De blev som objekt 

för utförande av omvårdnadsåtgärder (Olofsson et al., 2005). Patienter upplevde oro vid 

förflyttning med lift från säng till stol eller toaletten eftersom de inte kände att 

sjuksköterskorna var tillräckligt starka för arbetet (Theofanidis et al., 2012).  

 

Värdighet och Mänsklighet  

Denna kategori bygger på sex vetenskapliga artiklar. Dessa bestod sammanlagt av 91 

patienter, varav 44 kvinnor och 47 män. 
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Patienter fick känslor av personligt värde när sjuksköterskorna visade vänlighet, värme, 

individuell uppmärksamhet och uppmuntran. Detta fick dem att känna sig som unika individer 

och inte bara som patienter i mängden. De upplevde det även som viktigt att känna personligt 

värde och att personalen brydde sig om dem (Pound et al., 1995). Patienter upplevde att det 

som var viktigt med sjuksköterskorna var deras uppträdande i omvårdnaden, deras 

uppmärksamhet och att de behandlade dem med humanitet (Mangset et al., 2008). Patienter 

kände uppmuntran och känslomässigt stöd från sjuksköterskan (Macduff, 1998). En kvinnlig 

patient upplevde tacksamhet till att sjuksköterskorna tvättade och rengjorde henne då hon 

blivit inkontinent efter sin stroke. Sjuksköterskornas omvårdnad fick hennes känslor av skam 

att minska (Pound et al., 1995). Manliga patienter upplevde det pinsammt att blotta sina nakna 

kroppar för sjuksköterskorna. De föredrog dock kvinnliga sjuksköterskor framför manliga 

sjuksköterskor vid kropps- och intimvård (Andersson & Hansebo, 2009).  

 

Patienter upplevde incidenter av nedvärdering och omänsklighet på grund av personalen. 

Detta orsakade känslor av berövad värdighet och personlighet hos dem. De upplevde till 

exempel nedvärdering då deras personliga ägodelar förflyttades av sjuksköterskor och annan 

personal. En patient blev ifråntagen sina cigaretter och sin tändare av en sjuksköterska. En 

annan patient upplevde att personalen bara gjorde som de själva ville och upplevde då 

förlorad värdighet (Mangset et al., 2008). Patienter upplevde även att vissa sjuksköterskor tog 

för hårt i dem vid förflyttningar (Theofanidis et al., 2012). De  kände att grundläggande, 

mänskliga behov ej bemöttes av personal och att omvårdnaden fokuserade på det fysiska 

(Morris et al., 2007).  

 

” [I wanted to say]...look at what you’re doing, these are people, these are people, yet you see 

them as [just] patients in bed…” (Morris et al., 2007, s. 108).  

 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Denna litteraturstudie utfördes för att skapa en överblick av tidigare forskningsresultat inom 

ett specifikt kunskapsområde (Friberg, 2006). Författarna valde därför ut vetenskapliga 

artiklar som belyste patientperspektivet och dessa artiklar önskades i första hand vara 

kvalitativa. Kvalitativa studier utgår från helheten av en händelse, och den enskilde 
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människans syn på verkligheten utgörs av hur denne upplever händelsen (Olsson & Sörensen, 

2011). Syftet med kvalitativ forskning är att skapa förståelse för patienter och deras situation. 

Detta kan ge en fördjupad förståelse för patienters erfarenheter, upplevelser, behov och 

förväntningar (Friberg, 2006). Eftersom studiens syfte var att belysa patienters upplevelser 

gjordes bedömningen att kvalitativa studier var att föredra vid datainsamlingen.  Kvantitativa 

studiers resultat innehåller ofta tabeller, statistik och strukturerade instrument eftersom det 

datamaterial som då studeras är mätbara ting. Patienters upplevelser är icke-mätbara och 

därför ansågs det finnas risk för att kvantitativa studiers resultat kunde blivit svåra att använda 

till denna studies resultat. Vid databassökningarna hittades en artikel med både kvalitativa och 

kvantitativa data som ansågs vara av relevant innehåll. Denna artikels resultat innehöll 

förutom beskrivande statistik även text där patienters upplevelser presenterades, och därför 

inkluderades den i denna studie. Att större delen av den insamlade datan var kvalitativ anses 

ha varit en styrka i denna studie då kvalitativa syftar till att förjupa förståelsen för patienters 

upplevelser, behov, erfarenheter eller förväntningar (Friberg, 2006).  

 

Det lades stor vikt vid den insamlade datans etik vid bedömning av inklusion eller exklusion 

till denna studie. Därför valde författarna att i denna studies urval ta med artiklar som var 

publicerade i tidskrifter som var peer reviewed. Peer reviewed innebär att artikeln är 

akademiskt granskad av personer som är insatta i ämnet. En tidskrift som har en sådan 

granskningsredaktion håller god vetenskaplig standard (Olsson & Sörensen, 2011). Detta 

anses ha lyft denna studies tillförlitlighet då det material som använts blivit godkänt för 

publicering efter att ha granskats av sakkunniga personer.  

 

Endast artiklar som var skrivna på engelska och svenska språket togs med i denna studies 

urval eftersom det är dessa två språk som författarna behärskar. Vid översättning från andra 

språk till svenska bedömdes risken stor att feltolkningar samt felöversättningar skulle kunna 

ha uppkommit. Det finns självklart även risk för feltolkning och felöversättning från engelska 

till svenska, men denna risk bedömdes vara liten då författarnas kunskaper inom båda språken 

är tillfredställande. För att minska risken för felöversättning och feltolkning arbetade 

författarna med artiklarnas engelska orginaltext så långt det var möjligt. Översättningen 

gjordes först då de meningsbärande enheterna hade plockats ut i analysfasen. Detta anser 

författarna vara en styrka och öka denna studies tillförlitlighet eftersom risken för 

felöversättningar och feltolkningar av en text minskar desto längre texten behålls i sitt 

orginalspråk. Två artiklar som användes i denna studies insamlingsdata var publicerade innan 
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år 2002. Det finns risk att dessa två artiklar inte speglar upplevelser som är aktuella hos 

personer med stroke i nutid, vilket skulle kunna vara en svaghet i studiens resultat. Författarna 

bedömde att de upplevelser som var med i dessa två artiklar var lika värda att belysa som de 

upplevelser som fanns med i de artiklar som låg inom denna studies tidsbegränsning. Oavsett 

årtal är upplevelser subjektiva och något de upplevt under sin sjukhustid. Många saker har 

med tiden moderniserats och förändrats för patienter inom sjukvården, men upplevelser, 

känslor och erfarenheter är oföränderliga. Det bedömdes även att dessa två artiklar var 

relevanta innehållsmässigt samt besvarade denna studies syfte. Därför togs dessa två artiklar 

med i studiens urval. 

 

De tre databaser som användes vid litteratursökningarna gav breda resultat med artiklar, men 

det var få av dessa som belyste stroke ur patientperspektivet. Det framkom många träffar på 

forskning som berörde andra perspektiv, t.ex. sjuksköterskans och anhörigas. Genom de 

sökord och sökkriterier som användes begränsades mängden träffar till en nivå som ansågs 

hanterbar för att kunna läsa igenom och välja bland de funna artiklarna. Författarna anser att 

de elva sökord samt de sökkriterier som användes var tillfredställande vid sökningarna och 

gav goda förutsättningar för att få fram relevant data. Sökorden användes på ett varierat sätt 

samt i olika kombinationer vid databassökningarna för att få fram så varierade resultat av 

artiklar som möjligt. Detta gjordes för att inte missa relevanta artiklar som kunde besvarat 

denna studies syfte och därmed bidragit till resultatet. 

 

Efter datainsamling granskades samtliga utvalda artiklar enligt ”Röda korsets 

granskningsmall” eftersom denna granskningsmall bedömdes ge en övergripande och tydlig 

bild av t.ex. artiklarnas innehåll, metod, tillförlitlighet, etiska överväganden, resultat och 

slutsatser. Mallen ansågs även passa bra vid granskning av både kvalitativa och kvantitativa 

artiklar. Vid de kvalitetskontroller som gjordes i samband med granskningarna låg fokus på 

att artiklarna skulle ha ett resultat som besvarade denna studies syfte, att de skulle vara 

publicerade i etiskt granskade tidskrifter samt att de skulle innehålla en tillförlitlig metod. 

Eftersom mallen är detaljerad och övergripande anser författarna att denna varit 

tillfredställande och till god hjälp med att exkludera artiklar med låg kvalitet. Friberg (2006) 

analys av studier användes vid analys av datan. Denna form av analys bedömdes vara enkel 

och relevant att tillämpa i förhållande till denna studies data. Denna analys visade sig under 

analysfasens gång vara tillfredställande och hanterbar för att få fram ett tillförlitligt resultat av 

studiens insamlingsdata. Då denna studies syfte anses vara väl avgränsat gick processen med 
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att plocka ut textstycken med likheter och olikheter ur artiklarnas resultat smidigt och 

tillfredställande. De meningsbärande enheter som sedan plockades ut ur dessa textstycken 

skulle besvara denna studies syfte. Att det gick smidigt att plocka ut meningsbärande enheter 

bidrog till att det blev enkelt att sammanställa relevanta och passande kategorier att presentera 

i denna studies resultat. Namnen på kategorierna blev självklara för författarna i förhållande 

till kategoriernas sammansatta innehåll. Denna studies verifierbarhet anses vara god eftersom 

studien innehåller ett enkelt och välbeskrivet metodavsnitt som anses vara sannolikt för andra 

att kunna utföra på samma sätt. Det fanns inte mycket tidigare forskning angående 

patientperspektivet inom detta område, vilket ökar chansen att andra skulle kunna hitta och 

använda sig av samma data som författarna till denna studie.  

 

Denna studies data innehöll en relativt jämn fördelning av kvinnliga och manliga deltagare då 

93 deltagare var kvinnor och 106 deltagare var män. Detta anser författarna bidragit till en 

ökad tillförlitlighet då denna studies resultat kan vara överförbart till både män och kvinnor. 

Åldern på deltagarna i artiklarna var i de flesta fall 60 år och äldre. I tre av studierna fanns 

yngre deltagare med, varav den yngsta åldern som uppgavs var 40 år. Nio av de elva artiklar 

som ingick i studiens resultat var från Europa och de övriga två var från USA. Denna studies 

resultat är därför endast överförbart inom Europa eftersom ungefär 81 % av studiens data 

kommer från europeiska länder. Studiens resultat  skulle även kunna vara överförbart på andra 

ställen i världen, men detta kan inte garanteras. Resultatet i denna studie tros kunna vara 

överförbart i andra I-länder där sjukvårdssystemen är liknande de nordiska. Detta eftersom 

patienters förväntningar och upplevelser av sjuksköterskans omvårdnad skulle kunna 

påverkas av landets ekonomiska resurser. Kulturella aspekter skulle också kunna påverka 

studiens överförbarhet eftersom det på olika platser i världen varierar hur mycket 

sjuksköterskan vårdar personer efter en stroke. I vissa kulturer och religioner kan det vara 

vanligare med anhörigvård och därför har kanske inte dessa patienter så mycket upplevelser 

från att vårdas av sjuksköterskor. Majoriteten av de artiklar som hittades vid 

databassökningarna och som belyste patienters upplevelser var skrivna av författare från 

Sverige och övriga Norden. Detta skulle kunna bero på att stroke idag är en folksjukdom i 

Sverige, och att forskning som belyser patientperspektivet inom detta område därför är 

behövlig.  
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Resultatdiskussion  

Resultatet i denna studie presenterade hur personer med stroke upplevde olika aspekter av den 

omvårdnad de fick av sjuksköterskor under vårdtiden på sjukhus. Nedan kommer fyra 

centrala huvudfynd ur studiens resultat att diskuteras. Dessa är: patienters upplevelser av 

bristande information, patienters upplevelser av brist på sjuksköterskans tillgänglighet, 

patienters upplevelser av beteende och tillit i relation till sjuksköterskor samt patienters olika 

upplevelser av värdighet i omvårdnaden. 

 

Ett av de centrala fynden i studien var att patienter upplevde brist på hur mycket och hur 

relevant information de fick från sjuksköterskan. De upplevde att de inte fick sina frågor 

besvarade, att sjuksköterskorna inte informerade och undervisade dem angående t.ex stroke 

och dess sjukdomsfölopp, samt att sjuksköterskorna undvek deras frågor. Tidigare forskning 

påvisar liknande fynd. Eames, Hoffman, Worrall & Read (2010) studie visade att patienter 

upplevde att den information de fick var bristfällig på detaljer samt inte besvarade deras 

frågor. I en annan studie av Andersson, Burman & Skär (2011) kände patienterna att den 

information de fick var ofullständig eftersom sjuksköterskorna inte hade tid för att informera 

eller prata med dem. Det har även framkommit i en tidigare studie av Mackenzie, Perry, 

Lockhart, Cottee, Cloud & Mann (2007) att anhöriga till personer som drabbats av stroke 

upplevde att det var svårt att få information eftersom personalen ofta byttes ut eller var för 

upptagna.  

 

En trolig orsak till dessa upplevda brister av information i omvårdnaden skulle kunna vara att 

det finns för få sjuksköterskor tillgängliga och att de därför väljer bort att informera patienter 

tillfredställande. Denna orsak är också trolig angående det påstående att att sjuksköterskor 

undviker att svara på patienters och anhörigas frågor. Sjuksköterskorna kan ha mycket arbete 

att utföra och tiden räcker därför inte till. Då måste de prioritera och i detta fall skulle 

information till patienterna kunna vara en bortprioritering. I ett fåtal artiklar i denna studies 

resultat förekom både positiva och negativa utlåtanden angående information. Att vissa fick 

god information och andra inte skulle kunna bero på att sjuksköterskorna hade mindre att göra 

vid dessa informationstillfällen. Hur patienter upplever information skulle även kunna bero på 

faktorer hos dem själva, t.ex hur mycket individuell kunskap och erfarenhet de har sedan 

tidigare angående stroke. Det är även av vikt att ha i åtanke att stroke är en sjukdom som 

drabbar hjärnan på olika sätt. Patienter skulle på grund av sin stroke kunna få svårigheter med 
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att ta till sig information samt förstå innebörden av denna. En del patienter kanske också 

skulle kunna ha svårt att uttrycka sina behov av information pga. av kommunikations- eller 

minnessvårigheter. Sjuksköterskor skulle kunna tro att de har gett patienten god och tillräcklig 

information, men att patienten själv kanske upplever annorlunda på grund av dessa 

svårigheter. 

 

Ett annat centralt fynd var att patienter i flertalet artiklar som ingick i kategorin 

”Tillgänglighet” i denna studies resultat upplevde att sjuksköterskorna verkade så upptagna i 

sitt arbete att de inte hade tid att uppmärksamma, prata eller lyssna på dem. Det fanns även 

patienter som var nöjda med den uppmärksamhet de fick och att sjuksköterskorna alltid var 

tillgängliga då de behövde hjälp. Även i detta fall råder det delade meningar från patienternas 

sida om hur de ser på sjuksköterskors insats i deras omvårdnad. Tidigare forskning har också 

påvisat att patienter upplevde att personalens tid var begränsad och att de hade mycket att 

göra. Även patienters anhöriga kände att det rådde tidsbrist hos personalen (Eames et al., 

2010). Patienter fick vänta länge på hjälp och ofta fick de larma flera gånger på personalen. 

De antog att personalen dröjde eftersom de var och hjälpte sjukare patienter. Därför undvek 

de ibland att be om hjälp då de upplevde att sjuksköterskorna var underbemannade eller 

upptagna. Detta fick patienterna att känna osäkerhet och frustration (Andersson et al., 2011).  

 

Tidigare forskning som belyser sjuksköterskors perspektiv har visat att det 

rehabiliteringsarbete som personer som drabbats av stroke ständigt måste utföra, t.ex. att 

själva gå på toaletten och klä på sig, tar mycket tid. Detta rehabiliterande arbetssätt blir 

extremt svårt tidsmässigt för sjuksköterskor att upprätthålla och en del sjuksköterskor verkade 

inte ha tid att rehabilitera patienterna. Sjuksköterskorna var obekväma med hur deras tid 

fördelades och de upplevde att deras omvårdnad fick patienterna att återhämta sig långsamt. 

Sjuksköterskorna tyckte ändå om att jobba med patienter som fått stroke (Barreca & Wilkins, 

2008). I en annan studie av Johnson, Cohn & Bakas (2011) upplevde sjuksköterskorna att de 

var underbemannade och det var ibland mycket att göra. Då det larmade mycket på 

avdelningen var det svårt att fokusera så mycket på patienterna som de hade önskat. 

Sjuksköterskorna upplevde särskilt patienter med stroke och deras anhöriga som utmanande 

och krävande eftersom de krävde extra mycket omvårdnad och tid.  
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Denna studies resultat samt tidigare studier har påvisat att patienter, anhöriga och 

sjuksköterskor upplever att sjuksköterskornas tid är begränsad och att det råder 

underbemanning, vilket resulterat i att patienter upplevt att de inte blivit informerade, 

uppmärksammade eller lyssnade på i omvårdnaden. Det talar för att det även i detta fall är 

troligt att sjuksköterskorna har en sådan tidsbrist i sitt arbete att de inte hinner utföra 

omvårdnadsåtgärder tillfredställande åt patienterna samt att de kanske också måste 

bortprioritera delar av arbetsuppgifterna. Detta skulle även kunna ha samband med att 

patienter upplever sig olika nöjda med sjuksköterskornas omvårdnad av dem. Ingen dag är 

den andra lik för de som arbetar på sjukhus. Vissa dagar kan det finnas gott om tid och 

förutsättningar att göra patienterna tillräckligt nöjda, medan det andra dagar kan vara så 

stressigt och tungt i arbetet att sjuksköterskor inte hinner utföra sitt arbete komplett. De får 

prioritera det ”viktigaste” först. En annan orsak till att patienter och anhöriga upplever 

tidsbrist hos sjuksköterskorna skulle kunna vara att de har brist på förståelse för 

sjuksköterskans arbetssätt. En kort väntan kanske för dem känns som en evighet då de kan 

vara oroliga och frustrerade. Alla kanske inte heller förstår varför sjuksköterskan dröjer, vilket 

gör att de blir irriterade och tycker att det är hänsynslöst.  

 

Ett annat fynd i denna studies resultat var att flertalet patienter ur de artiklar som ingick i 

kategorierna ”Beteende och Förhållningssätt” och ”Tillit och Relation” överlag var nöjda med 

sjuksköterskornas beteende mot dem i omvårdnaden. Flertalet patienter kände även tillit och 

förtroende för sjuksköterskorna och deras omvårdnadsarbete. De upplevdes av de flesta 

patienter som trevliga, hjälpsamma och duktiga. I tidigare forskning framkom det också att 

patienter var nöjda med sjuksköterskors beteende och förhållningssätt. Enligt en tidigare 

studie ansåg patienterna att en positiv attityd från sjuksköterskan var viktig. De upplevde att 

de fick all hjälp de behövde och att sjuksköterskorna betedde sig trevligt och hjälpsamt. 

Patienter kände aldrig att någon sjuksköterska betedde sig nedlåtande, använde svordomar 

eller uppförde sig dåligt. Patienter kände sig mer trygga under sin sjukhusvistelse om de hade 

en god relation med personalen. De upplevde förtroende i relationen med sjuksköterskor då de 

informerade dem under dagen (Andersson et al., 2011). Patienter upplevde sjuksköterskorna 

som trevliga och hjälpsamma. De var medkänsliga, öppenhjärtliga och ärliga. För patienterna 

var sjuksköterskornas omvårdnad av dem som t.ex daglig hygien och hur de samtalar med 

dem lika viktig som den medicinska vården. De upplevde även att sjuksköterskor skapade 
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känslor av tillit hos dem genom sitt lugna och skickliga beteende (Sørlie, Torjuul, Ross & 

Kihlgren, 2006). Anhöriga till patienter med stroke uppskattade sjuksköterskornas profession 

och för deras godhet i omvårdnaden (Johnson et al., 2011). I en annan studie upplevde 

anhöriga att de inte borde störa sjuksköterskorna samt att de inte upplevde sjuksköterskorna 

som hjälpsamma då de hade frågor till dem (Eames et al., 2010).  

 

Att patienter känner sig nöjda med hur sjuksköterskorna betedde och förhöll sig i 

omvårdnaden skulle bland annat kunna bero på att de hamnat i en utsatt situation efter att ha 

drabbats av stroke. De kan ha förlorat funktioner som gör att de blivit mycket beroende av 

hjälp från sjuksköterskorna. Då skulle det kunna vara lättare att känna tacksamhet och glädje 

över att få hjälp med de saker, vilket också skulle kunna bidra till att patienter uppskattar 

sjuksköterskornas beteende mot dem mer än vad t.ex. deras anhöriga gör. Patienterna har 

hamnat i en helt ny situation efter sitt insjuknande och skulle kunna se och uppskatta saker på 

ett annat sätt. Att bli trevligt och hjälpsamt bemött skulle högst troligt kunna ha ett högt värde 

för dessa personer då deras integritet blir hotad flera gånger i omvårdnaden, t.ex. vid 

toalettbesök. För anhöriga och utomstående har sjuksköterskornas trevliga beteende kanske 

däremot inte lika stor innebörd som för patienterna. De anhöriga är i en annan situation. De är 

friska och ser saker ur ett annat perspektiv, vilket troligtvis skulle kunna bidra till att de ser 

brister i omvårdnaden som mycket större än vad patienterna gör. Sjuksköterskornas beteende 

har med hög sannolikhet ett samband med om patienterna upplever tillit för dem. Det 

framkom i denna studies resultat att patienter upplevde tillit som grunden för en relation till 

sjuksköterskan. Tillit skulle kunna vara det viktigaste i hela omvårdnaden för patienterna. Det 

de inte längre själva kan utföra måste de kunna lita på att sjuksköterskorna kan bistå dem med 

i omvårdnaden.  

 

Det fjärde centrala fynd som hittades i denna studies resultat var att patienter hade olika 

upplevelser angående känslan av värdighet i omvårdnaden. Patienter upplevde värdighet när 

sjuksköterskorna behandlade dem med individuell uppmärksamhet samt uppmuntran. Vissa 

patienter upplevde under sin sjukhusvistelse förlorad värdighet och omänsklig behandling på 

grund av olika incidenter orsakade av sjuksköterskor och annan personal. Tidigare forskning 

har visat att patienter ofta sätter värdighet i samband med kroppslig exponering och att få sitt 

privatliv respekterat. Enligt en studie av Walsh & Kowanko (2002) oroade patienterna sig 
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över att behöva blotta sina kroppar och de upplevde att värdighet kretsade mycket kring deras 

kroppar. De tyckte det var viktigt att få känna integritet och respekt. Inte bara kroppen hade 

värdighet utan patienterna ville även bli behandlade med respekt. Som exempel upplevde en 

patient förlorad värdighet då hennes kropp användes som exempel för studerande på 

avdelningen. I en studie av Webster & Bryan (2009) framkom det att patienterna upplevde att 

det fanns vissa brister angående blottning av kroppen, men de trodde att detta var något de 

fick förvänta sig på ett sjukhus. De upplevde överlag att sjuksköterskorna värnade om deras 

privativ genom att t.ex dra för gardinerna eller ta dem till privata utrymmen som toaletten då 

möjlighet fanns. Patienterna uppskattade att sjuksköterskor försökte bevara deras värdighet 

och privatliv.  

 

Patienter upplevde att kommunikationen med personalen var en väldigt viktig faktor för att de 

skulle känna värdighet (Webster & Bryan, 2009). De vill bli behandlade som en individ 

istället för ett objekt (Walsh & Kowanko, 2002). Patienter upplevde förlorad värdighet vid 

bristfällig eller opassande kommunikation. De kände sig även oviktiga och utfrusna då 

sjuksköterskor och annan personal pratade med varandra på sitt egna fackspråk, som 

patienterna inte förstod (Webster & Bryan, 2009). Den tid, uppmärksamhet och behandling 

som patienter fick av sjuksköterskorna upplevdes som främjande av deras värdighet. Tidsbrist 

kunde däremot orsaka att värdigheten blev hotad (Walsh & Kowanko, 2002). Patienter ansåg 

att deras värdighet bevarades då de kunde ställa frågor. Om de fick svar och sina behov mötta 

av personalen kunde detta ytterliggare öka deras känslor av värdighet (Webster & Bryan, 

2009).  

 

Denna och andra studiers resultat påvisar att patienters värdighet hänger ihop av fysiska, 

psykiska och sociala faktorer i omvårdnaden. Det första många sätter i samband med ordet 

värdighet skulle kunna vara respekt för blottning av kroppen och liknade fysiska faktorer. 

Detta framkom i denna studies resultat, men det som dominerade var att patienter beskriver 

psykiska och sociala upplevelser i samband med deras känslor av värdighet. Att känna 

personligt värde och att inte bli förminskad av personalen är högst troligt det som patienter 

värdesätter i omvårdnad. Alla människor behöver känna sig personligt värderade och när detta 

hotas blir man förminskad som människa och detta upplevs som omänskligt beteende. Som en 

sjuk patient befinner sig en person dessutom redan i en utsatt situation. Om då denne blir 
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ytterliggare utsatt t.ex. på grund av nedvärderande behandling så går dennes värdighet 

förlorad. En vårdrelation är mer eller mindre assymetrisk och därför är det viktigt att varje 

sjuksköterska och annan personal arbetar för att främja patientens autonomi och rättigheter. 

Enligt Walsh & Kowanko (2002) jobbar sjuksköterskor på att inte se patienterna som bara ett 

objekt eller en kropp. De ansåg att patienterna behöver bli sedda och behandlade med respekt 

och värdighet i samtliga situationer. För dessa sjuksköterskor gick värdighet och respekt hand 

i hand. Sjuksköterskorna försökte även förhindra att patienter såg varandra i ovärdiga 

situationer för att främja allas värdighet. Om alla sjuksköterskor hade arbetat på detta sätt, 

även situationer, hade mycket lidande och förlorat personligt värde kunnat undvikas. Det är 

viktigt att sjuksköterskor och all annan personal har ett helhetstänk och håller i åtanke att 

paienterna kan bli kränkta på mer än ett sätt. Människan är en hel individ och dennes fysiska, 

psykiska och sociala faktorer påverkar varandra. För att uppnå komplett värdighet behöver 

hela människan må tillfredställande.  

 

Slutsats 

Denna studies resultat visar att patienter upplever att flera faktorer räknas till omvårdnad, t.ex. 

information, ett gott bemötande samt tillit och relation till sjukhuspersonalen. Det framkom 

framför allt hos flertalet patienter att det rådde tidsbrist på strokeavdelningarna och att detta 

påverkade sjuksköterskornas uppmärksamhet i omvårdnadsarbetet negativt. Tidsbrist var en 

faktor som utgjorde hinder för alla sorts aspekter i omvårdnaden. Flera patienter kände sig 

osedda och inte lyssnade på. Dessutom fick väldigt många patienter icke-tillfredställande 

information eller ingen alls.  

 

Resultatet i denna studie kan tillämpas i klinsikt arbete av sjuksköterskor och annan hälso-

sjukvårdspersonal då omvårdnad är centralt i patientens behandling. Flera av de aspekter som 

ingår i omvårdnaden, t.ex. personalens beteende och försättningar för att skapa tillit och 

relation till patienten är saker som är viktiga för alla professioner. Alla patienter är fortfarande 

människor trots att de blivit sjuka och förtjänar att ha ett personligt värde i den omvårdnad 

som ges. Författarna valde att skriva detta examensarbete om personer med stroke eftersom   

stroke idag är en vanlig folksjukdom i Sverige samt att de som drabbas är en utsatt 

patientgrupp då de kan få svåra men för livet. Det fanns inte mycket tidigare forskning som 
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berörde patienternas perspektiv av sjuksköterskans omvårdnad. Detta är ett område författarna 

anser att det borde göras mer forskning på eftersom mer kunskap om dessa patienters 

upplevelser  är av vikt i hälso-och sjukvården. Att se dessa patienters unika värde samt att 

göra dessa delaktiga skulle ge förutsättningar att göra deras omvårdnads- och 

sjukhusupplevelse till det bästa möjliga. 
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reviewed 

 

 

 

 

Title & Abstract 

 

 

 

6 

Övriga artiklar 

exkluderades pga 

att en hade redan 

inkluderats, två 

artiklar var 

litteraturstudier, 

en artikel belyste 

vårdgivares 

perspektiv och en 

artikel beskrev 

ätsvårigheter. 

 

 

 

 

1 

 

 

15/11-12 

 

 

 

 

 

Cinahl 

 

 

 

 

Stroke* AND Patient* 

AND Perception* AND 

Hospital* AND Nurse* 

 

 

 

 

2002-2012, English 

Language, Peer reviewed, 

Human 

 

- 

 

 

Title & Abstract 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

Övriga artiklar 

exkluderades då 

tre artiklar belyste 

andra perspektiv 

än patientens, 

samt en handlade 

om hur massage 

påverkar äldre 

människor. 

 

 

 

1 

 

 

 

 

15/11-12 

 

 

PubMed 

 

 

Stroke AND Patient* AND 

Perception* AND Nursing 

AND Care 

 

 

1997-2012, English 

language, Human 

 

 

Title & Abstract 

 

 

7 

En artikel finns 

redan i urvalet, en 

annan handlar om 

tillgängligheten i 

4 av Europas 

hälsovårdssystem 

samt andra 

perspektiv. En 

hade bristande 

trovärdighet och 

en berörde 

symtom vid 

hjärnskada. 

 

 

 

1 
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Datum Databas Sökord och boolesk 

operator (and, or, not) 
Begränsningar Typ av sökning 

(tex. fritext, ab-

stract, nyckelord, 

MESH-term) 

Antal 

träffar 

Motiv till 

exklusion av 

artiklar 

Utvalda artiklar  

 

 

19/11-12 

 

 

 

PsycINFO 

 

 

Stroke AND Patient* AND 

Perception* AND Care 

AND Experience* 

 

 

 

2002-2012, English 

Language, Human & Peer 

reviewed 

 

 

Title & Abstract 

 

 

7 

Övriga artiklar 

exkluderas. En 

belyste 

sjuksköterskans 

perspektiv, två 

artiklars innehåll 

berörde 

kommunikations 

svårigheter, en 

handlade om 

emotionella 

uttryck, en 

handlade om 

risker med 

trombolysbehandl

ing och slutligen 

handlade en 

artikel om 

framtidstro hos 

strokepatienter. 

 

 

 

1 

 

 

 

 

21/11-12 

 

 

 

 

 

 

Cinahl 

 

 

 

Stroke* AND Patient* 

AND Experience* AND 

Nursing* AND 

Rehabilitation* 

 

 

 

 

2002-2012, English 

Language, Peer reviewed, 

Human 

 

 

 

 

Title & Abstract 

 

 

 

 

6 

Övriga artiklar 

exkluderades då 

en artikel 

handlade om att 

skapa hopp på en 

avdelning, en var 

en litteraturstudie, 

en handlade om 

thaimassage som 

behandlings 

metod för stroke 

patienter och två 

belyste vård 

utanför sjukhus. 

 

 

 

 

1 
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Datum Databas Sökord och boolesk 

operator (and, or, not) 
Begränsningar Typ av sökning 

(tex. fritext, ab-

stract, nyckelord, 

MESH-term) 

Antal 

träffar 

Motiv till 

exklusion av 

artiklar 

Utvalda artiklar  

 

 

21/11-12 

 

 

 

PsycINFO 

 

 

Perspective* AND Patient* 

AND Stroke Patient* AND 

Hospital* 

 

 

 

2002-2012, English, 

Human, Peer reviewed 

 

 

Abstract 

 

 

16 

Övriga artiklar 

exkluderades då 

en handlade om 

sondmatning, en 

handlade om 

behandling vid 

schizofreni, två 

belyste 

vårdgivarens 

perspektiv, en 

handlade om 

information, en 

handlade om 

målsättning i 

rehabilitering, en 

handlade om 

mortalitet, en 

artikel var redan 

inkluderad, en 

belyste rädslan att 

få en ny blödning, 

två var 

litteraturstudier, 

en handlade om 

skillnaden att få 

ett handikapp 

eller inte efter en 

stroke och en 

artikel belyste 

ekonomisk 

påverkan efter en 

stroke. 

 

 

1 
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Bilaga 2 

Artikelöversikt      

Författare 

Land 

År 

Titel Syfte  Urval 

Datainsamlingsmetod 

Genomförande  

Analys 

Resultat Kvalitet 

 

 

 

 

Andersson, Å. 

& Hansebo, 

G. 

 

Sverige 

 

2009 

 

 

 

 

 

Elderly 

peoples’ 

experience of 

nursing care 

after a stroke: 

from a 

gender 

perspective 

 

 

 

Studiens syfte 

var att 

utforska, ur ett 

könsperspektiv

, hur äldre 

människor 

upplever 

omvårdnaden 

efter en stroke. 

 

 

 

 

I studien deltog tio 

personer som var 66 år 

eller äldre, samt hade 

förmåga att förstå och 

delta i en intervju på 

svenska. 

 

Data samlades in 

genom icke- 

tidsbegänsade 

intervjuer. 

 

 

 

 

Intervjuerna genomfördes på en 

strokeavdelning och varje 

intervju varade mellan 30-60 

minuter.  

 

Intervjuerna bandinspelades och 

transkriberades ordagrant. Datan 

analyserades med kvalitativ 

innehållsanalys. Resultaten 

analyserades ur ett 

genusperspektiv. 

 

 

Relationer med familjen, 

medpatienter & sjuksköterskorna 

var viktiga enligt både männen 

& kvinnorna. 

 

En närmre relation med en 

individuell sjuksköterska kändes 

som extraviktigt för patienterna. 

De upplevde även kontinuitet 

som viktig. Då det uppkom 

avbrott i denna kändes det som 

ett hinder i relationen till 

sjuksköterskorna. 

 

Männen i studien upplevde hjälp 

med hygien och intimvård  mer 

genant än vad kvinnorna gjorde.  

Alla männen föredrog en 

kvinnlig sjuksköterska framför 

en manlig i dessa sammanhang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hög kvalité. 

Metodbeskrivningen 

var lättförståelig och 

fint stukturerad. 

Författarna 

formulerade väl de 

etiska 

övervägandena. 

Syftet blev väl 

besvarat i resultatet 

och resultatet var 

presenterat på ett bra 

sätt. 
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Författare 

Land 

År 

Titel Syfte  Urval 

Datainsamlingsmetod 

Genomförande  

Analys 

Resultat Kvalitet 

 

 

Engman, M. 

& Lundgren, 

S. 

 

Sverige 

 

2009 

 

 

 

 

 

What does 

rehabilitation 

and nursing 

care implies 

for patients 

with stroke? 

 

 

Att få kunskap 

om vad 

rehabilitering 

har inneburit 

för patienter 

som drabbats 

av stroke samt 

beskriva deras 

erfarenheter av 

sjuksköterskan

s omvårdnad. 

 

 

I studien deltog elva 

personer mellan 63-88 

år. De hade drabbats av 

stroke, kunde förstå och 

göra sig förstådda på 

svenska samt ville delta 

i en intervju. 

 

Data samlades in 

genom 

semistrukturerade 

intervjuer. 

 

 

 

För fyra deltagare genomfördes 

intervjuerna i deras hem, för sex 

deltagare på 

sjukhusavdelningarna och för en 

deltagare på annat boende. 

Intervjuerna varade mellan nio 

till femton minuter. 

 

Intervjuerna bandinspelades och 

transkriberades ordagrant. Data 

analyserades enligt Graneheim 

och Lundmans kvalitativa 

innehållsanalys. 

 

 

 

Patienterna önskade att 

sjuksköterskorna på avdelningen 

skulle presentera sig tydligare 

och bära namnbrickor. 

 

Patienterna upplevde det som 

viktigt att få ha en 

kontaktsjuksköterska som de 

kunde ha speciellt förtroende för 

då de upplevde att det fanns 

många sjuksköterskor på 

avdelningen. 

 

Patienterna upplevde inte att de 

kunde minnas att 

sjuksköterskorna informerat och 

undervisat dem om deras 

sjukdom, vad som hänt dem, om 

förutsättningarna eller 

möjligheterna för att bli 

självständiga och klara sin egen 

vård. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hög kvalité. 

Studien hade en 

lättbegriplig metod, 

ett syfte som 

besvarades tydligt i 

resultatet och goda 

etiska överväganden. 
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Författare 

Land 

År 

Titel Syfte  Urval 

Datainsamlingsmetod 

Genomförande  

Analys 

Resultat Kvalitet 

 

 

Macduff, C.N. 

 

Storbritannien 

 

1998 

 

 

 

 

 

Stroke 

patients’ 

perceptions 

of hospital 

nursing care 

 

Syftet var att 

försöka få 

insikt i vad 

omvårdnad 

verkligen 

betyder för 

patienter som 

nyligen 

drabbats av en 

stroke. 

 

 

Åtta personer som en 

månad tidigare blivit 

utskrivna från en 

strokeavdelning på ett 

sjukhus i Skotland. 

Medelåldern var 74 år. 

 

Data samlades in 

genom 

semistrukturerade 

intervjuer. 

Fenomenologi utgjorde 

ramverket för dessa. 

 

 

Varje intervju bandinspelades 

och varade mellan 15-45 

minuter. Efter att banden 

lyssnats och transkripten lästs 

igenom flera gånger plockades 

betydande utlåtanden ut och 

formulerades till ett antal 

meningar. Dessa meningar  

innehöll det väsentliga i varje 

intervju. Sedan gjordes 

grupperingar av återkommande 

ämnen i datan. Dessa delades  in 

i nyckelteman (key themes) samt 

i huvudsakligt, väsentligt 

innehåll (main essence). 

 

 

Patienterna var överlag positiva 

till sjuksköterskorna och 

omvårdnaden från dem. 

Sjuksköterskorna upplevdes som 

hjälpsamma & duktiga. 

 

Sjuksköterskorna upplevdes 

dock av patienterna ha mycket 

att göra och däför hade de sällan 

tid att prata med dem, vilket 

upplevdes utgjorde hinder för 

den psykiska omvårdnaden. 

Patienterna intog ett ”passa in 

beteende” efter 

sjuksköterskornas tillgänglighet. 

 

Hög kvalité.  

Studiens 

genomförande, urval 

och etikska 

överväganden var väl 

formulerade i 

metoden, vilket gav 

en känsla av hög 

tillförlitlighet. Syftet 

besvarades väl i 

resultatet. 

 

 
Mangset, M. 

 

Norge 

 

2008 

 

 

 

We’re just 

sick people, 

nothing else: 

…factors 

contributing 

to elderly 

stroke 

patients’ 

satisfaction 

with 

rehabilitation 

 

 

Att identifiera 

faktorer som 

bidrar till äldre 

patienters 

tillfredställelse 

med 

rehabilitering 

efter en stroke. 

 

I studien deltog tolv 

personer som drabbats 

av stroke för första 

gången, var 60 år eller 

äldre, samt hade 

förmåga att ge 

informerat samtycke att 

delta i studien. 

 

Data samlades in 

genom 

semistrukturerade 

intervjuer. 

 

 

Åtta deltagare intervjuades vid 

två tillfällen och fyra deltagare 

endast vid ett tillfälle. Det första 

tillfället genomfördes på 

sjukhus, och det andra antingen i 

deltagarnas hem eller på 

vårdhem. Varje intervju 

bandinspelades och varade 

mellan 45-60 minuter. 

 

Bandinspelningarna 

transkriberades ordagrant och 

gjordes anonyma. Data 

analyserades enligt ett 

tillvägagångssätt av Malterud, 

och var baserat på Giorgis 

fenomenologiska metod.  

 

 

 Patienterna satte särskilt stort 

värde på sjuksköterskornas 

beteende i omvårdnaden, deras 

uppmärksamhet, samt om de 

behandlade patienterna med 

mänsklighet. 

 

Flera av patienternas utlåtanden 

avslöjade att det förekommit 

omänskliga och förnedrande 

händelser som varit på grund av 

personalen. Patienternas nöjdhet 

var nära relaterat till deras 

förtroende för personalen. 

Förtroendet verkade vara skört 

och när de upplevde att de inte 

litade på personalen upplevde 

patienterna ett stort missnöje. 

 

 Hög kvalité. 

Studiens 

metodbeskrivning var 

välbeskriven. 

Tillvägagångssättet, 

urvalet och analysen 

kändes relevant till 

syftet. Detta gav en 

känsla av hög 

tillförlitlighet. 

Resultatet besvarade 

studiens syfte och var 

fint presenterat och 

lättbegripligt. 
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Författare 

Land 

År 

Titel Syfte  Urval 

Datainsamlingsmetod 

Genomförande  

Analys 

Resultat Kvalitet 

 

 

Morris, R., 

Payne, O. & 

Lambert, A. 

 

Storbritannien 

 

2007 

 

 

Patient, carer 

and staff 

experience of 

a hospital-

based stroke 

service 

 

Syftet var att 

studera 

upplevelser 

hos patienter, 

anhöriga och 

personal av 

sjukhusbaserad 

omvårdnad av 

stroke. 

 

 

Elva hälso-sjukvårds 

personal med blandade 

professioner, tio 

patienter som var 

kommunicerbara samt 

fem anhöriga deltog. 

Åldern på patienterna 

var 45-81 år. 

 

Data samlades in 

genom deltagarnas svar 

på ett frågeformulär 

samt fokusgruppssamtal 

med längd på en och en 

halv timme. 

 

 

Frågeformulären besvarades och 

fokusgruppssamlen 

bandinspelades. Inspelningen 

transkriberades och delades in i 

teman. De teman där det fanns 

likheter mellan grupperna togs 

upp för diskussion. 

 

Information varierade brett i 

patienters och anhörigas ögon. 

Vissa hade fått utmärkt 

information, medan andra fått 

oadekvat information. Vissa 

patienter upplevde att några 

sjuksköterskor verkade ha lite 

motivation i arbetet. Patienter 

nämnde toalettbesök som ett 

särskilt problem då det var brist 

på omvårdnadspersonal. 

Sjuksköterskor upplevde också 

att det rådde brist på tid och 

resurser på avdelningen. De 

kände sig maktlösa. 

 

 

Hög kvalité. 

Resultatet besvarade 

studiens syfte och 

metoden var relevant 

till det som skulle 

utforskas. Resultatet 

presenterades både 

genom tabeller och 

text som presenterade 

deltagarnas 

upplevelser. 

 

Olofsson, A., 

Andersson, S-

O. & 

Carlberg, B. 

 

Sverige 

 

2003 

 

 

‘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 

 

 

Att ta reda på 

stroke 

patienters 

upplevelser 

angående 

insjuknandet, 

vistelsen på 

sjukhus, 

utskrivningen 

och 

hemkomsten. 

 

Nio patienter bosatta i 

Umeå och som 

insjuknade i stroke för 

fem månader sedan 

deltog i studien. 

Deltagarna var 64-83 år 

och de skulle ha en 

acceptabel kapacitet att 

kommunicera. De var 

av olika kön, åldrar, 

civilstatus och hade 

olika symtom.  

 

Data samlades in 

genom intervjuer.  

 

 

Intervjuerna hölls i deltagarnas 

hem där de bandinspelades. 

Varje intervju varade mellan 45-

80 minuter. Bandinspelningarna 

transkriberades ordagrant och 

data analyserades sedan enligt en 

kvalitativ analysmetod beskriven 

av Miles och Huberman (1984).  

 

Patienterna la sig själva i 

sjukhuspersonalens händer och 

intog passiva roller. De blev som 

opersonliga objekt som 

vårdades.  

 

Vissa patienter fick mycket 

information kring sin sjukdom, 

medan andra inte fick någon alls. 

De upplevde att sjuksköterskorna 

hade hög arbetsbelastning och 

ingen tid att informera 

patienterna. Därför lämnades de 

med obesvarade frågor. 

 

 

 

 

 

Hög kvalité. 

Metoden var  väl 

beskriven och 

studiens resultat 

besvarade dess syfte. 

Studien verkade hålla 

hög trovärdighet. 
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Författare 

Land 

År 

Titel Syfte  Urval 

Datainsamlingsmetod 

Genomförande  

Analys 

Resultat Kvalitet 

 

 

Popovich, J., 

Fox, P. & 

Bandagi, R. 

 

USA 

 

2007 

 

 

 

Coping with 

stroke: 

Psychologica

l and Social 

Dimensions 

in U.S. 

Patients 

 

Syftet var att 

utreda hur 

patienter i 

USA 

uppfattade sin 

stroke 

upplevele 

genom att 

undersöka 

deras coping-

strategier och 

hopp för 

återhämtning. 

 

 

 Sextio stroke patienter 

deltog som var 50 år 

eller äldre, de kom från 

Chicago samt var 

diagnostiserade med 

embolisk eller 

ischemisk stroke. 

Deltagarna fick inte ha 

kognitiva- eller 

språksvårigheter. 

 

Data samlades in 

genom strukturerade 

intervjuer. 

 

 

Intervjuerna genomfördes på 

sjukhus och bandinspelades. 

Inspelningarna transkriberades 

och analyserades enligt en 

kodnings- manual. Denna 

manual innefattade kategorier 

och subkategorier med 

definitioner och exempel för 

varje kod.  

 

 

Stroke patienter kände många 

känslor som t.ex rädsla, ångest, 

arg, deprission och chock.  

 

Samarbete med sjuksköterskan 

gav patienterna styrka och 

självförtroende.  

 

Samarbete med sjukhuspersonal 

inspirerade till hoppfullhet. 

Personal skulle se patienternas 

prestationer och erbjuda 

utbildning och råd  om hur de 

kompenserar för sina förluster 

efter insjuknande i stroke. 

 

 

Medel kvalité. 

Resultatet besvarar 

studiens syfte och var 

brett och utförligt. 

Lite bristande metod 

på grund av något för 

tunn beskrivning av 

dataanalysen samt 

utelämnad etiska 

överväganden. 

Framgår dock att 

deltagarna bjöds in 

att delta. Studien var 

publicerad i etiskt 

granskad tidskrift. 

 

 

 

Pound, P., 

Bury, M., 

Gompertz, P. 

& Ebrahim, S.  

 

Storbritannien 

 

1995 

 

 

 

Stroke 

patients’ 

views on 

their 

admission to 

hospital 

 

Att utforska 

vilka 

komponenter i 

omvårdnaden 

som 

värdesattes av 

patienter som 

blivit inlagda 

på sjukhus 

efter en stroke. 

 

 

Fyrtio personer som var 

mellan 40-87 år och 

haft en stroke deltog i 

studien. Deltagarna 

valdes ut ur 

patientregister från fyra 

olika sjukhus. 

 

Data samlades in 

genom intervjuer med 

deltagarna. 

 

 

Intervjuerna genomfördes tio 

månader efter deltagarnas 

insjuknande i stroke. Samtliga 

intervjuer (förutom en) gjordes i 

deltagarnas hem och allihop 

spelades in på band. 

 

Bandinspelningarna 

transkriberades och analyserades 

genom att data lästes igenom. 

Därefter  idenifierades 

återkommande teman som 

kodades och organiserades i 

kategorier. 

 

 

Omvårdnaden sam känslan av att 

bli personligt värdesatt av hälso-

sjukvårdspersonalen på 

sjukhuset betydde mycket för 

patienterna. 

 

Patienterna var tacksamma till 

sjuksköterskorna för hjälp med 

t.ex  lyft och toalettbesök under 

den akuta fasen. Detta avlastade 

deras anhöriga från tunga 

uppgifter. Patienterna upplevde 

även att sjuksköterskornas sätt 

att omvårda dem vid dessa 

tillfällen fick deras känslor av 

skam att minska. 

 

 

 Medel kvalité. 

Studiens metod var 

väl förklarad och 

syftet besvarades i 

resultatet. Författarna 

ansågs dock ej 

förklarat tillräcklig 

noga hur de gått 

etiskt tillväga med 

dess deltagare och 

data. Tidskriften som 

publicerat studien var 

peer reviewed. Detta 

ansågs dock borde ha 

framgått tydligare i 

studien. 
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Författare 

Land 

År 

Titel Syfte  Urval 

Datainsamlingsmetod 

Genomförande  

Analys 

Resultat Kvalitet 

 

 

Secrest, J.  

 

USA 

 

2002 

 

 

How Stroke 

Survivors 

and Primary 

Support 

Persons 

Experience 

Nurses in 

Rehabilitatio

n 

 

Syftet var att 

utforska 

upplevelser av 

rehabilitering 

och 

omvårdnad hos 

personer med 

stroke och 

deras första 

stödpersoner 

för att få insikt 

i deras 

upplevelser av 

sjuksköterskan

s roll i 

främjandet av 

livskvalité 

 

Sex stroke patienter och 

sju stödpersoner deltog 

i studien. Alla stroke 

patienter bodde hemma 

och var mellan 68-81 år 

gamla.  

 

Data samlades in 

genom intervjuer. 

 

Intervjuerna genomfördes i 

deltagarnas hem.  De 

bandinspelades och 

transkriberades ord för ord. 

Utvalda transkript analyserades 

inom en forskningsgrupp, där de 

tolkades med en hermeneutisk 

cirkel vilket är en del till helhets 

process.  Alla slutgiltiga teman 

var tvungna att stöttas av 

deltagarnas egna ord samt stå 

med i alla transkript. 

 

De beskrev sina upplevelser av 

sjuksköterskorna som positivt. 

Ett fåtal deltagare kunde 

detaljerat beskriva dem.   

 

Vissa deltagare sa att de litade på 

sjuksköterskan och att de fanns 

där när de behövde dem.  

 

En fru till en patient upplevde 

ingen interaktion med 

sjuksköterskorna förutom vid 

medicineringen. Hon trodde 

detta berodde på att hennes man 

inte behövde I.V behandling 

eller matas med tub. 

 

Hög kvalité. 

Studien hade en 

välbeskriven metod 

som höll en hög 

trovärdighet.  

Resultatet besvarade 

syftet. De etiska 

övervägandena var 

väl beskrivna och 

deltagarna hanterades 

konfidentiellt. 

 

Theofanidis, 

D., Fountouki, 

A. & 

Pediaditaki, 

O. 

 

Grekland 

 

2012 

 

 

Stroke 

patients’ 

satisfaction 

with their 

hospitalizatio

n 

 

Syftet var att 

undersöka 

erfarenheter 

hos äldre 

patienter med 

stroke och 

beskriva deras 

känslor kring 

vården 

sjuksköterskor

na erbjöd. 

 

 

Elva personer som 

vårdats på sjukhus efter 

en stroke deltog. De 

skulle vara 60 år eller 

äldre, förstå och tala 

engelska, ej ha svår 

smärta, svåra 

posttraumatiska 

medicinska 

komplikationer eller  

mentala svårigheter 

som förhindrar 

kommunikation.  

 

Data samlades in med 

semistrukturerade 

intervjuer. 

 

Intervjuerna genomfördes i 

deltagarnas hem två veckor efter 

deras utskrivning. Varje intervju 

varade mellan 30-40 minuter, 

bandinspelades, transkriberades, 

och det togs anteckningar på 

deltagarnas icke-verbala 

reaktioner på frågorna för 

ytterligare data.  

 

Transkripten delades in i fraser 

och meningar som sedan delades 

in i subkategorier. Sedan 

utfördes en test-kodning som 

liknade en pilotanalys. 

 

 

 

Den information patienter fick 

av personalen var oorganiserad 

och de fick bara delar av 

information.Sjuksköterskan var 

den som spenderade mest tid 

med patienterna. Patienterna var 

positiva till sjuksköterskorna då 

de behandlade dem väldigt bra.  

 

Patienterna upplevde förtroende 

för sjuksköterskorna och 

uppskattade omvårdnad som bad 

och gångträning. De upplevde att  

sjuksköterskor var hårdhänta vid 

förflyttning med liften och kunde 

upplevas som svaga, vilket 

oroade patienterna för att falla. 

 

Hög kvalité. 

Studien hade en väl 

förklarad metod som 

höll bra trovärdighet 

och studien skulle 

kunna göras om. 

Resultatet besvarade 

väl studiens syfte och 

resultatet var brett 

och utförligt.  
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Författare 

Land 

År 

Titel Syfte  Urval 

Datainsamlingsmetod 

Genomförande  

Analys 

Resultat Kvalitet 

 

 

Walldal, E., 

Anund, I. & 

Furaker, C. 

 

Sverige 

 

2002 

 

 

Quality of 

care and 

development 

of a critical 

pathway 

 

Syftet var att 

undersöka 

vårdkvalitén 

och 

effektiviteten 

av en ”critical 

pathway”.  

 

Urvalet bestod av 22 

patienter som förstod 

svenska och var i 

tillräckligt god hälsa för 

att kunna svara på 

frågor. Patienterna var 

60 år och äldre. 

Dessutom deltog 63 

anhöriga och 91 hälso-

sjukvårdspersonal med 

blandad profession 

 

Data samlades in 

genom deltagarnas svar 

på ett frågeformulär. 

Data angående 

instrumentet ”critical 

pathway” samlades in 

under prövotiden av 

detta instrument i 

vårdarbetet. 

 

 

Efter datainsamling analyserades 

frågeformulären genom 

kalkylerande frekvenser. 

Dokument angående 

instrumentet analyserades också 

genom kalkylerande fredkvenser 

i samband med en kvalitativ 

analys. 

 

Vid ankomst till sjukhuset fick 

nästan alla patienter 

tillfredställande information. 

Mer än en tredjedel av 

patienterna och hälften av de 

anhöriga var inte nöjda med 

sättet patienterna kunde träna 

upp sitt självbestämmande.  

 

Patienterna upplevde 

sjuksköterskorna som trevliga 

och de kände sig säkra med 

sjuksköterskornas kunskap och 

kompetens. 

 

Hälften av hälso-sjukvårds 

personalen såg brist på olika 

sorters resurser som ett hinder i 

deras arbete.  

 

Medel kvalitét. 

Resultatet besvarar 

studiens syfte och det 

var tydliga tabeller i 

resultatet samt väl 

beskriven text av 

patienters, anhörigas 

och personals 

upplevelser. 

Analysfasen kunde 

varit mer utförligt 

beskriven i metoden.  

Etiken var väl 

förklarad.  
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